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VÄLKOMMEN 
 
Datum och tid:  2022-06-16, 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 smörgåstårta att serveras. Återkom därför senast tisdagen den 14 juni 
med eventuell specialkost. 
 
Välkomna 

 

Gustaf Wingårdh (M) 
Ordförande 
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1. Upprop   
 

2. Justering   
Förslag till beslut 
Digitalt den 21 juni 2022. 
 
 

3. Fastställande av ärendelistan   
 

4. Anmälan om ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige 
(KS/2022/278) 

  

Sammanfattning 
Länsstyrelsen Skåne har efter ledamoten Anneli Eriksson (S) utsett ny ledamot i 
kommunfullmäktige från och med den 25 maj 2022, till och med den 14 oktober 2022. 
  
Ny ledamot blir Ann-Margreth Larsson (S). 
 
Länsstyrelsen Skåne har efter ersättaren Ann-Margreth Larsson (S) utsett ny ersättare i 
kommunfullmäktige från och med den 25 maj 2022, till och med den 14 oktober 2022. 
  
Ny ersättare blir Lennart Lindblad (S). 
 
Förslag till beslut 
Förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att lägga anmälningarna till handlingarna. 
 

5. Avsägelser   
Ärendet i korthet 
Följande avsägelser har inkommit: 
  
Wivi-Anne Broberg (S), avsägelse uppdrag som ersättare i styrelsen för stiftelsen Höganäs 
Keramiska Center, inkommen den 1 juni 2022, 
  
Ulf Molin (C), avsägelse uppdrag som ordförande i styrelsen för stiftelsen Höganäs Keramiska 
Center, inkommen den 9 juni 2022, 
 
Förslag till beslut 
Förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja Wivi-Anne Brobergs (S) och Ulf Molins (C) avsägelse avseende uppdrag i styrelsen 
för Stiftelsen Höganäs Keramiska Center. 
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6. Fyllnadsval (KS/2022/327)   
Sammanfattning 
Fyllnadsval behöver förrättas efter kommunfullmäktiges beslut den 19 maj 2022, § 65, att 
bordlägga valet till ny ersättare i socialnämnden efter Anette Plönning (M). 
 
Förslag till beslut 
Förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att välja ... till ny ersättare i socialnämnden efter Anette Plönning (M). 
 

7. Ägarstyrning Höganäs Omsorg AB (KS/2022/249)   
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att uppdra åt kommunledningskontoret att utveckla och uppdatera befintliga styrdokument; 
bolagsordning och ägardirektiv med fokus på ägaridé och ägardialog. 
 
att uppdra åt Höganäs Omsorg AB:s styrelse att uppdatera och utveckla arbetsordningen för 
styrelse samt instruktion för verkställande direktör. 
 
att uppdra åt kommunledningskontoret att skapa ett nytt styrdokument, Företagspolicy för 
Höganäs kommun. Ett kort och konkret dokument som sammanfattar principer för 
bolagsstyrning av samtliga kommunala företag gällande så väl frågor kring idé, struktur, process 
och principer för styrning. Särskild vikt läggs vid kommunstyrelsens uppsiktsplikt samt frågor 
kring dialog och rapportering. 
 
att uppdra åt kommunledningskontoret att uppdatera och utveckla arbete med 
bolagsstyrningsrapporten sett i perspektiv av kommunkoncernens totala upplägg med kontroll, 
styr- och ledningsfrågor och som berör samtliga bolagsorgans ansvar och uppgift. 
 

8. Antagande av rutin för visselblåsning (KS/2022/42)   
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta rutin för visselblåsning,  
 
att anta revidering av reglementet för intern kontroll, 
  
att återrapportering ska ske till kommunstyrelsen årligen. 
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9. Godkännande av exploateringsavtal avseende Bölsåkra 
5:11 (vid Bölsåkra Backe) (KS/2022/262) 

  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att godkänna exploateringsavtal mellan Peter Andreasson (  och Lisbeth 
Andreasson (  samt Höganäs kommun (212000-1165), 
  
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att skriva under avtalet. 
 

10. Antagande av detaljplan för del av Fjälastorp 6:3 med 
flera, Höganäs kommun (Arilds golfbana) (KS/2019/669) 

  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna upprättat utlåtande, daterat den 12 maj 2022, 
 
att kvarstående erinringar inte tillgodoses, 
 
att anta detaljplan för del av Fjälastorp 6:3 med flera, Höganäs kommun, upprättad den 12 maj 
2022. 
 

11. Antagande av detaljplan för del av Bölsåkra 5:11, i 
Svanshall, Höganäs kommun (KS/2018/932) 

  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna upprättat utlåtande, daterat den 14 april 2022, 
 
att kvarstående erinringar inte tillgodoses, 
 
att anta detaljplan för del av Bölsåkra 5:11 i Svanshall, Höganäs kommun, upprättad den 14 april 
2022. 
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12. Godkännande av tilläggsanslag för nytt Kulturhus 
(KS/2014/219) 

  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att tillföra investeringsprojektet ”kulturhus” ett tilläggsanslag på 25 mnkr år 2024. 
 

13. Antagande av friluftsplan för Höganäs kommun 
(KS/2022/143) 

  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta förslaget till friluftsplan för Höganäs kommun. 
  
 

14. Nya motioner och interpellationer (inga inkomna)   
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Anmälan om ny ledamot/ersättare i 
kommunfullmäktige 

KS/2022/278 
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HÖGANÄS KOMMUN
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

  
§ 
Anmälan om ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen Skåne har efter ledamoten Anneli Eriksson (S) utsett ny ledamot i kommunfullmäktige från 
och med den 25 maj 2022, till och med den 14 oktober 2022. 
 
Ny ledamot blir Ann-Margreth Larsson (S). 
 
Länsstyrelsen Skåne har efter ersättaren Ann-Margreth Larsson (S) utsett ny ersättare i 
kommunfullmäktige från och med den 25 maj 2022, till och med den 14 oktober 2022. 
 
Ny ersättare blir Lennart Lindblad (S). 
 
Beslutsunderlag  
Länsstyrelsen, beslut angående nya ersättare i kommunfullmäktige, den 25 maj 2022. 
 
Beslut 
Förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga anmälningarna till handlingarna. 
 
Beslutet ska skickas till 
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till 
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 KS/2016/552 
§ 
Avsägelser 

Sammanfattning av ärendet 
Följande avsägelser har inkommit: 
 
Wivi-Anne Broberg (S), avsägelse uppdrag som ersättare i styrelsen för stiftelsen Höganäs Keramiska 
Center, inkommen den 1 juni 2022, 
 
Ulf Molin (C), avsägelse uppdrag som ordförande i styrelsen för stiftelsen Höganäs Keramiska Center, 
inkommen den 9 juni 2022, 
 
Beslut 
Förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja Wivi-Anne Brobergs (S) och Ulf Molins (C) avsägelse avseende uppdrag i styrelsen för Stiftelsen 
Höganäs Keramiska Center. 
 
Beslutet ska skickas till 
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till 
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Fyllnadsval 

KS/2022/327 
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§ 
Fyllnadsval 

Sammanfattning av ärendet 
Fyllnadsval behöver förrättas efter kommunfullmäktiges beslut den 19 maj 2022, § 65, att bordlägga valet 
till ny ersättare i socialnämnden efter Anette Plönning (M). 
 
Beslut 
Förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att välja ... till ny ersättare i socialnämnden efter Anette Plönning (M). 
 
Beslutet ska skickas till 
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till 
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Ägarstyrning Höganäs Omsorg AB 

KS/2022/249 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2022-05-31    
 

 

 
 
SIGNATUR   
 
 

NÄRVARANDE 
 
Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 

Ulf Molin (C) (vice ordförande) 
Anders Ståhl (M) 
Lars Linderot (M) 
Göran Bengtsson (M) 
Sandra Kovács (M) 
Anna Larsson (M) 
Fredrik Eljin (KD) 
Louise Stjernquist (L) 
Johan Ingvarson (MP) 
Leif Löwegren (SD) 
Gertrud Greén (C)  ersätter Lennart Nilsson (S) (2:e vice 
ordförande) 
Eva Hemström (C)  ersätter Kerstin Björkäng Wirehed (S) pga jäv 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Margareta Widell (M) 

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

  
Övriga närvarande  Anneli Sjöborg (chef för kultur- och fritidsförvaltningen) 

Djana Jahic (controller) 
Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 
Herman Crespin (kommunchef) 
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef) 
Jan Sturesson (privat rådgivare) 

  
Sammanträdestid kl 15:00-17:30 
  
Paragrafer §117 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Lars Linderot (M) 
Anders Ståhl (M) §123 

  
Datum och plats 2022-06-09, Digital justering  
 

UNDERSKRIFTER 
 

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

 
Ordförande ……………………………………………… 

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

Lars Linderot (M)                         
 
 
Justerande ……………………………………………… 

Anders Ståhl (M) §123                        
 
 
Tillkännagivandet av justeringen har  2022-06-09 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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     KS/2022/249 
§ 117 
ÄGARSTYRNING HÖGANÄS OMSORG AB 
Sammanfattning av ärendet   
År 2017 bolagiserades socialnämndens utförarverksamhet. Omsorgsverksamheter hemtjänst, 
vårdboenden, LSS och HVB-verksamhet övergick successivt till det nybildade bolaget Höganäs 
Omsorg AB. Sedan uppstarten av bolaget har det funnits två personunioner; socialchefen i 
förvaltningen har fungerat som VD i bolaget och nämndsordförande har även varit styrelseordförande 
i bolaget. 
 
Under våren 2022 genomfördes en utredning av ägarstyrning i Höganäs Omsorg AB. Syftet med 
utredningen har varit att analysera och granska styrdokumenten och ägarens praktiska tillämpning av 
dessa samt att analysera och granska ägarens praktiska tillämpning av styrprocesser med särskild fokus 
på roller, relationer, arbetsformer mellan bolagsorganen samt frågan om personunioner på olika 
organisationsnivåer. Utredningen genomfördes av en extern konsult i samarbete med kommunens 
bolagscontroller. Utredningen har genomförts genom dokumentstudier av både formella/lagbundna 
dokument och informella/strategiskt viktiga dokument, samt ett flertal IRL/digitala intervjuer, en 
enkät och ett miniseminarium.  
 
Intentioner med bolagiseringen har varit att skapa en tydligare styrning mellan rollerna utförare och 
beställare; att effektivisera, det vill säga införa en mer kostnadsmedveten kultur där bättre kvalitét 
levereras för samma skattepengar samt att möjliggöra snabbare beslutsvägar och att jobba mer 
långsiktigt.  
Utredningen har visat att personunioner har varit en fördel i uppbyggnadsfasen. Den har även visat att 
det har uppnåtts en effektivitetshöjning i både bolaget och i förvaltningen sedan bolagiseringen av 
verksamheten. Med prislapp på beställningar mellan utförare och beställare görs beställningar med 
större eftertanke, bolaget jobbar för att leverera bästa kvalitet till lägsta pris genom att konkurrera på 
samma ekonomiska villkor som andra privata alternativen. Under de senaste åren har man i bolaget 
och i bolagets styrelse jobbat med att förtydliga bolagets och styrelsens roll och i det arbetet har man 
utarbetat en egen affärsplan och egna mål. Utredningen har också visat att det finns en tydlig 
koncernstruktur och att bolaget är involverat i verksamheten och planeringen. Ägardirektiv har en 
tydlig och bra struktur, ägardialoger genomförs något oformaliserat och dokumenteras inte. 
Uppsiktsplikten uppnås genom bolagsstyrningsrapporten.  
 
För att säkerställa en effektiv ägarstyrning är det viktigt att kommunstyrelsen tar på sig ägarrollen och 
agerar strukturerat i den. Det är även viktigt att socialnämndens roll som beställare utvecklas ytterligare 
så att socialnämnden blir en tydlig beställare och att den följer upp sina utförare. För att höja 
koncernen är det viktigt att tydligare och mer strukturerade ägardialoger införs. Ägardirektiv bör 
uppdateras genom att man i det återkopplar till ansvaret som bolaget har.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, beslut den 24 maj 2022, § 70, 
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 13 maj 2022, 
Kommunledningsakademin, utredning avseende ägarstyrning av Höganäs Omsorg AB maj 2022.  
  
Jäv 
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SIGNATUR   
 
 

Kerstin Björkäng Wirehed (S) anmäler jäv och deltar varken i överläggning eller i beslut av ärendet. 
Eva Hemström (C) ersätter Kerstin Björkäng Wirehed (S). 
  
Mötet ajourneras mellan kl. 16.05-16.15. 
  
Förslag till beslut 
Louise Stjernquist (L) yrkar i tillägg till arbetsutskottets förslag att personunionen gällande bolagets 
styrelseordförande och socialnämndens ordförande upphör från och med den 1 januari 2023 då de nya 
nämnderna tillträder efter valet och därefter blir två olika personer. 
  
Johan Ingvarsson (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut samt Louise Stjernquists (L) 
tilläggsyrkande.  
  
Ulf Molin (C) och Fredrik Eljin (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.   
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer arbetsutskottets förslag till beslut under proposition och 
finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget.  
  
Ordförande Peter Schölander (M) ställer Louise Stjernquists (L) tilläggsyrkande under proposition och 
finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå förslaget.  
  
Omröstning begärs. Ledamöterna godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för avslag till Louise Stjernquists (L) tilläggsyrkande. 
Nej-röst för bifall till Louise Stjernquists (L) tilläggsyrkande. 
Med 10 ja-röster för avslag och 3 nej-röster för bifall till tilläggsyrkandet beslutar kommunstyrelsen att 
avslå Louise Stjernquists (L) tilläggsyrkande. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att uppdra åt kommunledningskontoret att utveckla och uppdatera befintliga styrdokument; 
bolagsordning och ägardirektiv med fokus på ägaridé och ägardialog, 
 
att uppdra åt Höganäs Omsorg AB:s styrelse att uppdatera och utveckla arbetsordningen för styrelse 
samt instruktion för verkställande direktör, 
 
att uppdra åt kommunledningskontoret att skapa ett nytt styrdokument, Företagspolicy för Höganäs 
kommun. Ett kort och konkret dokument som sammanfattar principer för bolagsstyrning av samtliga 
kommunala företag gällande så väl frågor kring idé, struktur, process och principer för styrning. 
Särskild vikt läggs vid kommunstyrelsens uppsiktsplikt samt frågor kring dialog och rapportering, 
 
att uppdra åt kommunledningskontoret att uppdatera och utveckla arbete med 
bolagsstyrningsrapporten sett i perspektiv av kommunkoncernens totala upplägg med kontroll, styr- 
och ledningsfrågor och som berör samtliga bolagsorgans ansvar och uppgift.  
 
Reservationer 
Louise Stjernquist (L) och Leif Löwegren (SD) reserverar sig mot beslutet.  
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Protokollsanteckning 
Louise Stjernquist (L) anmäler att hon vill bifoga anteckningar som bilagor till protokollet, vilket 
ordförande Peter Schölander (M) godkänner.  
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunfullmäktige 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages  2022-07-05 

Page 5 of 7Page 20 of 250



 VOTERINGSLISTA 
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 2022-05-31     
 

 
 
Voteringslista: §117 
Ärende: Ägarstyrning Höganäs Omsorg AB,  KS/2022/249 
 
Voteringslist(or) 
Votering gällande Liberalernas tilläggsyrkande 
Ledamot Ja Nej Avstår 
Peter Schölander (M), ordförande X   
Ulf Molin (C), vice ordförande X   
Anders Ståhl (M), ledamot X   
Lars Linderot (M), ledamot X   
Göran Bengtsson (M), ledamot X   
Sandra Kovács (M), ledamot X   
Anna Larsson (M), ledamot X   
Fredrik Eljin (KD), ledamot X   
Louise Stjernquist (L), ledamot  X  
Johan Ingvarson (MP), ledamot  X  
Leif Löwegren (SD), ledamot  X  
Gertrud Greén (C), ersättare X   
Eva Hemström (C), ersättare X   
Resultat 10 3 0 
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[Skriv här] 

 
 

 

Yrkande och protokollsanteckning   220531 
 

Ärende 3 – Ägarstyrning Höganäs omsorg AB 
 

Sedan bolagiseringen genomfördes har Liberalerna velat se en större tydlighet i beställare- och 

utförarorganisationerna. Den personunion som skulle vara tillfällig, 2 år, har blivit kvar på väldigt 

vaga grunder trots att vi lyft frågan regelbundet. 

Som beställare ska socialnämnden kunna kvalitetssäkra och ställa krav på utföraren (HOAB). När 

ordförande för socialnämnden och ordförande för HOABs styrelse är samma person – lika så 

socialchef och VD för HOAB – är det uppenbart att kvalitetsuppföljningen blir svagare och att 

uppdraget till utföraren (HOAB) blir luddigt.  

Kvaliteten i verksamheterna är för oss det entydigt viktigaste varför vi yrkar: 

Att: Personunionen gällande bolagets styrelseordförande och socialnämndens ordförande upphör f o 

m 1 januari 2023 då nya nämnderna tillträder efter valet och därefter blir två olika personer. 

 

För Liberalerna Höganäs 

 

Louise Stjernquist  Ros-Mari Paulsson 
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HÖGANÄS KOMMUN
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

Ägarstyrning Höganäs Omsorg AB 
Sammanfattning av ärendet 
2017 bolagiserades socialnämndens utförarverksamhet. Omsorgsverksamheter hemtjänst, vårdboenden, 
LSS och HVB-verksamhet övergick successivt till det nybildade bolaget Höganäs Omsorg AB. Sedan 
uppstarten av bolaget har det funnits två personunioner; socialchefen i förvaltningen har fungerat som 
VD i bolaget och nämndsordförande har även varit styrelseordförande i bolaget. 
 
Under våren 2022 genomfördes en utredning av ägarstyrning i Höganäs Omsorg AB. Syfte med 
utredningen har varit att analysera och granska styrdokumenten och ägarens praktiska tillämpning av dessa 
samt att analysera och granska ägarens praktiska tillämpning av styrprocesser med särskild fokus på roller, 
relationer, arbetsformer mellan bolagsorganen samt frågan om personunioner på olika organisationsnivåer. 
 
Utredningen genomfördes av en extern konsult i samarbete med kommunens bolagscontroller. 
Utredningen har genomförts genom dokumentstudier av både formella/lagbundna dokument och 
informella/strategiskt viktiga dokument samt flertal IRL/digitala intervjuer, men också en enkät och ett 
miniseminarium.  
 
Intentioner med bolagiseringen har varit att skapa en tydligare styrning mellan utförare och beställare 
rollerna; att effektivisera, dvs. införa en mer kostnadsmedveten kultur där bättre kvalitét levereras för 
samma skattepengar; att möjliggöra snabbare beslutsvägar och att jobba mer långsiktigt.  
 
Utredningen har visat att personunioner har varit en fördel i uppbyggnadsfasen. Den har även visat att det 
har uppnåtts en effektivitetshöjning i både bolaget och i förvaltningen sedan bolagiseringen av 
verksamheten. Med prislapp på beställningar mellan utförare och beställare görs beställningar med större 
eftertanke, bolaget jobbar för att leverera bästa kvalitet till lägsta pris genom att konkurrera på samma 
ekonomiska villkor som andra privata alternativen. Under de senaste åren har man i bolaget och i bolagets 
styrelse jobbat med att förtydliga bolagets och styrelsens roll och i det arbetet har man utarbetat egen 
affärsplan och egna mål. 
 
Utredningen har också visat att det finns en tydlig koncernstruktur och att bolaget är involverat i 
verksamheten och planeringen. Ägardirektiv har en tydlig och bra struktur, ägardialoger genomförs något 
oformaliserat och dokumenteras inte. Uppsiktsplikten uppnås genom bolagsstyrningsrapporten.   
 
För att säkerställa en effektiv ägarstyrning är det viktigt att kommunstyrelsen tar på sig ägarrollen och 
agerar strukturerat i den. Det är även viktigt att socialnämndens roll som beställare utvecklas ytterligare så 
att socialnämnden blir en tydlig beställare och att den följer upp sina utförare. För att höja koncernen är 
det viktigt att tydligare och mer strukturerade ägardialoger införs. Ägardirektiv bör uppdateras genom att 
man i det återkopplar till ansvaret som bolaget har.  
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att uppdra åt kommunledningskontoret att utveckla och uppdatera befintliga styrdokument; bolagsordning 
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och ägardirektiv med fokus på ägaridé och ägardialog, 
 
att uppdra åt Höganäs Omsorg AB:s styrelse att uppdatera och utveckla arbetsordningen för styrelse samt 
instruktion för verkställande direktör, 
 
att uppdra åt kommunledningskontoret att skapa ett nytt styrdokument, Företagspolicy för Höganäs 
kommun. Ett kort och konkret dokument som sammanfattar principer för bolagsstyrning av samtliga 
kommunala företag gällande så väl frågor kring idé, struktur, process och principer för styrning. Särskild 
vikt läggs vid kommunstyrelsens uppsiktsplikt samt frågor kring dialog och rapportering, 
 
att uppdra åt kommunledningskontoret att uppdatera och utveckla arbete med bolagsstyrningsrapporten 
sett i perspektiv av kommunkoncernens totala upplägg med kontroll, styr- och ledningsfrågor och som 
berör samtliga bolagsorgans ansvar och uppgift.  
 

 

 

 Herman Crespin 
 Kommunchef 

 
 Djana Jahic 
  Controller 

 

Page 24 of 250



Ägarstyrning av HOAB
 Höganäs kommun 

Jan Sturesson & Djana Jahic
Maj 2022

Page 25 of 250



Innehållsförteckning

Sammanfattning
1. Bakgrund 
2. Syfte & inriktning
3. Studiens genomförande
4. Utgångspunkter för ägarstyrning  
5. Generella slutsatser från analysen 
6. Specifika slutsatser från analysen 
7. Förslag till konkreta åtgärder
8. Appendix

Page 26 of 250



Sammanfattning I
Analysområde Dagens situation Kommentar inför framtiden

Helhet Det fungerar, stadig utveckling sedan start Stor potential finns framöver
Bolaget i linje med kommunens/ägarens policys
En mer aktiv koncernstyrning och ägande bör diskuteras

Styrdokument Lagbundna - På plats
Frivilliga - Vissa utvecklingsbehov finns

Behov av uppdatering av befintliga styrdokument, samt 
ta fram enkel företagspolicy för alla ägda företag

Relationer Fungerande både informellt och formellt Bra! God grund för framtida utveckling

Roller Stark utveckling de senaste åren. Beställare 
utförarprocessen inkl. ersättningsmodellen behöver dock 
principiellt och konkret förtydligas och dokumenteras

Slutföra utveckling samt dokumentera
KS behöver utveckla sin roll och sina två olika dialoger

Ägaridé Ändamål finns i bolagsordningen - formell hållning Styreffekten kan ökan betydligt. Bl.a. genom starkare 
koppling till ägardirektiv och kommunens strategier

Ägarrollen Behöver definieras tydligare KS måste som ägare placera denna roll och dess innehåll
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Sammanfattning II

Analysområde Dagens situation Kommentar inför framtiden

Processer Vissa är svaga och för informella Innehållet behöver formaliseras, samt tydligare utgå från KS 
som ägare i relation till bolag och överordnad till 
socialnämnden

Ägardirektiv Finns, men har idag för liten styreffekt Ny struktur på direktiven samt delvis förnyat innehåll behövs

Dialoger Finns, men är allt för informella till sin karaktär Gott klimat finns - bättre struktur och innehåll kommer att 
förbättra styrningen precision avsevärt

Styrning God samordning Alla tre delarna - Planering, samordning & uppföljning - 
behöver fortsätta att utvecklas

Kompetens och 
motivation

Hög  Många processer är på väg in i ny tydligare fas med förväntad 
större styreffekt

Personunion I dag på 2,5 nivåer av 4. Har varit ändamålsenligt 
framtill nu. Nu moget för nästa steg

Vi föreslår separata ordförande, men behålla samma person på 
VD/FC - nivå. Principer för nomineringar behöver diskuteras
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1. Bakgrund
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Tidigare verksamhetsform och 
dess innehåll

• Äldreomsorg, LSS, IFO och hälso- och sjukvård i kommunens egna regi
• Ett litet inslag av beställare- och utförare verksamhet då uppdragsenheten har 
fungerat som beställarorganisationen och genom att nämnden har köpt 
vårdtjänster från privata vårdboenden samt platser för ensamkommande barn från 
privata HVB-leverantörer
• Under flera år har målet varit att hitta en modell för resursfördelning som bygger på 
verksamhetsvolym
• Förvaltningen har brottats med underskott inom vård och omsorg
• Nya utmaningar som var på väg var ökade volymer inom hemtjänsten och inom 
äldrevården
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Intentioner med bolagisering

• Tydligare styrning mellan den delen av verksamheten som är utförare och den 
delen som är beställare
• Bättre kvalité för samma skattepengar
• Snabbare beslutsvägar och mindre politik i driften
• Effektivisering – mer kostnadsmedveten kultur
• Möjlighet att jobba långsiktigt – dock kvar på rimlig avkastning, men ingen 
utdelning till ägaren sker, dvs. bolaget får behålla ev. vinst för att konsolideras inför 
framtiden
• Positiva momseffekter
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Historisk tillbakablick 
gällande bolagisering

• 2016 beslutade KF att överföra den kommunala hemtjänsten, kommunens 
vårdboenden, LSS-verksamheten samt HVB-verksamheten till ett kommunalt helägt 
bolag
• 2017 bildades Höganäs Omsorg AB 
• Sedan uppstarten har socialnämndens ordförande agerat även som 
bolagsstyrelsens ordförande och socialchefen som VD i bolaget. Dessutom hög grad 
av personunion mellan alla i styrelsen och i nämnden
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2. Syfte & 
inriktning
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Syfte och inriktning

• Att utifrån en strategisk genomlysning av ägarstyrningen av HOAB samt med 
bolaget sammanhängande verksamheter och processer kunna få fram underlag att 
tydliggöra och förbättra dagens styrning mellan inblandade aktörer.
• Detta skall bl.a. göras genom att: 
• Analysera och granska olika styrdokument för kommunen och bolaget
• Samtala med olika aktörer
• Analysera ägarens praktiska tillämpning av sin styrning med särskilt fokus på:
 

ØRoller och relationer
ØStyrprocesser, dialoger och arbetsformer mellan bolagsorganen och med 
socialnämnden

ØFrågan om personunion mellan bolaget och socialnämnden 
ØBehovet av framtida förbättringar 
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3. Studiens 
genomförande
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Studiens fyra faser

1. Faktainsamling 
• dokumentstudier, 
• intervjuer och enkät,
• miniseminarium med ett 20-tal deltagare

2. Analysera data utifrån studiens syfte och struktur
3. Kort sammanfatta studiens slutsatser generellt och specifikt, samt 

lämna till förbättringar
4. Ge principiella förslag förslag på förbättringar för att kunna förbättra 

ägarstyrningen samt KS dialog med socialnämnden 
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4. Utgångspunkter 
för ägarstyrning
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Ägarstyrningens ”fundamenta”

• Företagspolicy - Helhet (Ej lagkrav, finns ej i Höganäs)
• Bolagsordning – för varje bolag
• Ägaridé – Syfte & ändamål
• Ägardialog - Process för styrning inkl. att handa 
uppsiktsplikten enligt KL 

• Ägardirektiv - Inriktning/krav på verksamheten 
• Arbetsordning för styrelsen
• VD instruktion
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AKTIVT ÄGANDE…

Ändamål & 
föremål - idé

Ägardialog - 
utifrån roller

Ägardirektiv  
- som styr

Governance 
- klar 

struktur 

15

Varför finns vi -  Ägaridé

Uppsikt, kontroll & 
styrning?

Roller &  relationer  - 
uppdrag, ansvar & 

befogenhet

 Ägarrollen

I vilka dimensioner 

mäter vi värde?
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Formella/lagbundna dokument

• Bolagsordning
• Arbetsordning för styrelse
• VD instruktion
• Årsredovisning & förvaltningsberättelse
• Revisionsberättelse
• Lekmannarevisorernas granskningsrapport
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Informella eller frivilliga 
strategiskt viktiga dokument

• Företagspolicy (Tillämpas inte i Höganäs. Rekommenderas av SKR)
• Ägardirektiven (Tillämpas för HOAB)
• Bolagsstyrningsrapport (Tillämpas för HOAB)
• HOABs budget, samt principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning i 
kommunen finns (kan vidareutvecklas gällande koncernperspektiv)   
• Affärsplan för HOAB - Bra utgångspunkt för ägardialogen. (Verksamhetsplan 
finns för socialnämnden)
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5. Generella 
slutsatser från 

analysen 
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Generella slutsatser I
Denna bolagsstyrningsanalys ger för handen: 

• Bolaget löser sina grundläggande uppgifter kopplat till intentionerna med bolaget, samt bolagsordning och 
ägardirektiv, samtidigt som utvecklingsambitionen är hög

• Stor samstämmighet mellan samtliga aktörer i processen gällande dagens situation för det tre huvudaktörerna (KS, 
SN och HOAB) och de tre styrprocesserna (KS- SN, KS -HOAB, samt SN - HOAB) som påverkar verksamhets -och 
ägarstyrningsfrågorna.

• Den formella och informella styrningen (som skapar den reella…) behöver integreras på ett tydligare sätt i 
samtliga processer oavsett om det handlar om bolagsstyrning eller förvaltnings/nämndstyrning

• Mycket har skett, men fortfarande finns stor utvecklingspotential, detta främst genom att roller, dialoger och 
styrprocesser utvecklas och systematiseras genom fortsatt samarbete

• Stor medvetenhet om framtidsinriktning och vad som behöver förbättras både på kort och lång sikt finns, samt 
dessutom stort utvecklingsintresse

• Tydlig vilja och förmåga att fatta beslut om nya grepp för ökad effektivitet och bättre styrbarhet finns hos alla 
inblandade aktörer. Det råder en typ av ”positiv nybyggaranda” hos de inblandade och ledande aktörerna, vilket är 

mycket god förutsättning inför framtida utvecklingen att skapa ökad effektivitet

• Det är dags att fatta nytt medvetet beslut om personunionsfrågan i politisk enighet, då detta är en viktig del av 
förutsättningarna för den framtida styrningen av bolaget på ett principiellt plan

• Det finns behov av att se över styrdokumenten samt vässa formerna för olika roller och dialog för att kunna 
utveckla ägarstyrningen mot ökat välfärds- och värdeskapande 

• Kommunstyrelsen måste kliva fram som tydligare ägare och kommunledning på 
ett mer medvetet sätt i relation till bolag, nämnder. Detta samtal och 
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Generella slutsatser II
• Klara intentioner fanns kring syfte och mål för bolagiseringen när denna skedde 

2016. Relativt hög grad av måluppfyllelse med bolaget och dess verksamhet. 
Denna förfaller ha uppnåtts mer och mer efter att bolagets verksamhet och 
relation med socialnämnden etc. funnit sina former. Denna process pågår 
fortfarande. Detta gäller inte minst kring principiella roller, såsom beställare 
(socialnämnden) och utförare (HOAB), dock finns det mycket kvar att utveckla i 
detta arbete, samt hur KS agerar i sina två olika styrprocesser, dvs. 1 som 
budgetgivare till beställaren socialnämnden och 2 som ägare av bolaget som är 
utförare av servicen. Dessutom finns en tredje process. Se nästa bild.

• Lagbundna formella juridiska dokument finns på plats, men utan större 
praktisk medveten tillämpning. Orsaken är att innehållet inte skapar 
styreffekt i processerna. Det finns behov av uppdatering och i vissa fall mer 
specifikt utvecklat innehåll kopplat till olika utvecklingsområden som 
framkommit under processen.  

• KS måste generellt sett kliva fram som strategisk aktör både i rollen som 
överordnad samordnare gentemot socialnämnden, samt som ägare av 
bolaget HOAB. Detta kommer att skapa en bättre balans mellan 
socialnämndens och bolaget förhandling -  beställning och utförande samt 
hur utvärdering sker av verksamhetens total resultat dvs inklusive kostnad, 
prestation/omfattning och kvalitet.

• Ägarstyrningens situation och funktion gällande HOAB, kan beskrivas som 
”på trappan mellan administrativ styrning och en mer aktiv ägarstyrning 
bygd på dialog” med ambition om ett ytterligare steg mot tydligt 
värdeskapande mellan bolagsorganen. Generellt sett är slutsats att det finns 
idag ett utrymme för mer aktiv styrning från ägarens sida. I relation till såväl 
bolag som socialnämnd. Page 44 of 250



Generella slutsatser III
• Det finns ett stort behov av att se på ”ägarstyrningsfrågorna” 

inom HOAB utifrån tre olika processer. Dessa är:

1. Dialogen Kommunstyrelse - Socialnämnd. Detta handlar om 
budgetram och inriktning för kommande års beställning. Vilka är 
kriterierna och vilken beställningen skall utgå för rätt omfattning, 
kvalitet, ambitions- och kostnadsnivå?

2. Dialogen Kommunstyrelsen - HOAB, som handlar om 
ägardirektiven för verksamhetens utförande, dess resultat och 
avkastningskrav i vid bemärkelse

3. Dialogen mellan Socialnämnden - och HOAB där den konkreta 
förhandlingen av framtida verksamheten som beställs av 
socialnämnden och utförs av HOAB. Såväl roller, som kriterier samt 
logik och processteg måste förtydligas och dokumenteras. Arbetet 
pågår kopplat till införande av nytt IT stöd i denna process. Detta 
verktyg löser dock inte alla viktiga styrfrågor automatiskt.
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Generella slutsatser IV
• De olika rollerna inom ägarstyrningsmodellen - med 5 bolagsorgan och dess styrprocesser 

fortsätter utvecklas och implementeras steg för steg inom såväl kommunen, inkl. KLK staben 
(internservice) samt  socialförvaltningen (beställare) och inom själva bolaget HOAB (utföraren)

• Relationerna mellan KLKs stabsfunktioner inom ekonomi och HR är mycket viktiga funktioner i 
styrarbetet av såväl nämnder som bolag. En nyckelfråga är att kunna bygga upp kompetens 
inom staberna samordnat på KLK, samt finna formerna för att serva de olika enheterna. Gällande 
HOABs mycket stora och personal intensiva verksamhet måste nya arbetssätt och former prövas 
och prototypisera. Detta då ”konkurrensen” om framtidens kompetens inom denna bransch 
bedöms bli mycket stor framöver. Kommunledningskontorets strategiska samordningsroll blir än 
viktigare framöver

• De senaste 2 åren har varit en mycket viktig, aktiv och värdeskapande period för bolaget, då de 
olika aktörerna mer tydligt funnit det specifika innehållet i sina roller. I relation till övriga aktörer i 
processerna. Detta gäller främst bolaget som utförare av verksamhet enligt bolagsordningen. 
Nyligen sammanfattade bolaget sin verksamhet i en affärsplan som på ett tydligt sätt beskriver 
framtida ambitioner, visioner och inriktning. Utmärkt underlag för framtida dialog om framtida 
ägardirektiv.

• Det är uppenbart att verksamhetens syfte inte är finansiell vinst, utan effektiv verksamhet för 
servicemottagare och medborgare med ett medvetet, affärsmässigt och professionellt 
förhållningssätt. Det skall dock sägas att ägaren har ett (och skall ha) ett avkastningskrav 
(överskott) på verksamheten. Ägaren har dock valt att avstå från utdelning från verksamheten 
och låter överskottet stanna i verksamheten för framtida konsolidering.

• Utifrån rollfördelnings- och effektivitetssynpunkt innebär detta sannolikt att bolagsformen för 
verksamhet har kommit för att stanna oavsett hur anda villkor kan komma att förändras 
framöver.   Page 47 of 250



6. Specifika 
slutsatser från 

analysen 
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Specifika slutsatser I
• Det finns ett ”underskott” i bolagsstyrningsprocessens dialoger som handlar om behovet av mer formella och medvetna 

möten och en mer strategisk agenda. Innehållet i dessa möten behöver dokumenteras och kommuniceras tydligt 
koncerninternt. Detta kommer att underlätta både politisk, ekonomisk och administrativ bolagsstyrning framöver

• Det finns behov av att tydligt definiera vem som i praktiken ”äger ägarrollen”. Kommunstyrelsen eller dess AU. 
Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen uppsiktsplikt över alla kommunens företag. Att ge KSAU ett specifikt  
uppdrag att mejsla fram denna ägarroll är en möjlighet

• Det nuvarande innehållet i såväl bolagsordning som ägardirektiv har en administrativ övervikt. Behov finns av att öka 
tyngden i dokumenten avseende konkret och materiell verksamhetsstyrning av bolaget till medborgarnas fromma

• Det bör övervägas och diskuteras möjligheten att ta fram en kortfattad och enkel företagspolicy som ger mer konkreta 
uppdrag åt alla de 5 bolagsorganen utifrån såväl kommunallagen som aktiebolagslagen

• Det är dags för beslut i den principiella personunionsfrågan. Denna fråga avseende personunion mellan olika roll- och 
befattningshavare har först nu kommit till en punkt då det är möjligt att minska antalet personunioner. Detta måste helst 
göras med stor eftertänksamhet, samtidigt som enighet är att eftersträva i denna viktiga fråga 

• Det finns många möjligheter och kombinationer inom detta område inför framtiden. Vi har valt att betrakta det i tre 
organisationsnivåer. Den operativa verksamheten är i praktiken redan uppdelad - då 90% av de anställda finns i bolaget. 
Detta betyder att den fjärde nivån inte är relevant att diskutera i sammanhanget. Fe relevanta nivåerna är:

1. Ordförande i nämnd och styrelse

2. VD & förvaltningschef

3. Avdelningschefer inom socialförvaltningen & Affärsområdes chefer inom bolaget
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Specifika slutsatser II
Slutsatserna inom område personunion är:

• Det förfaller mest ändamålsenligt att dela på ordföranderollen från en 
till två personer som ett nästa steg. Det är dock viktig att finna 
samförstånd mellan partiernas valberedningsarbete gällande att 
tillämpa samma principer om personunion eller ej för alla eller 
majoriteten av ledamöter i socialnämnden och i bolagets styrelse.

• Detta ger också kommunstyrelsen bättre förutsättningar för att kunna 
genomföra två principiellt sett olika dialoger. Dvs. en med nämnden 
som beställare och en med bolaget som utförare. 

• Då delningen mellan den 3e nivån kommit ganska långt, finns det ett 
behov av att ha en tydlig samordning på nivå två (2), dvs VD & FC med 
syftet att inte tappa genomförande tempot och nästa steg i 
utvecklingen.

• Upplägget med tydlig hemvist för personal inom stabsfunktioner på 
kommunledningskontoret som betjänar & servar bolaget med 
kontraktsrelationer och kontaktpersoner förefaller fungera och 
utvecklas väl. Detta områden är dock en mycket viktig fråga att följa 
och ständigt utveckla, då en stor kostnad är personal - varför HR 
funktionen är helt avgörande gällande effektivitet och funktionalitet. 
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Specifika slutsatser III
• Kommunstyrelsen måste inta en tydligare ledar- och ägarroll i relation till både socialnämnden och bolaget HOAB och förvalta 

dessa roller på ett ännu mera ändamålsenligt sätt. Styrbalansen mellan nämnden som beställare och bolaget som utförare kan då 
vidmakthållas på ett enklare och bättre sätt. 

Under senare år har socialnämnden i praktiken spelat denna roll. Detta är en sammanblandning av roller. KS har en planerings, 
samordnings och uppföljande roll (STYRNING) i relation till såväl nämnd som bolag. Socialnämnden skall göra en beställning av vård och 
omsorg av HOAB utifrån en inriktning och ram som man fått av  kommunstyrelsen. Socialnämnden skall sedan genomföra en beställning 
utifrån kvalitetskriterier som i dagsläget är något oklara - då ersättningsmodellen inte är helt klar än …  Socialnämndens roll blir alltså 
utifrån detta resonemang att utvärdera och säkerställa att medborgarna/servicemottagarna fått rätt vård i rätt omfattning med rätt 
kvalitet till rätt pris. Detta är nämndens primära två uppgifter.

• Ersättningsmodellen mellan socialnämnden och HOAB är under stark utveckling. Denna process måsta komma på plats för att 
underlätta vissa delar i de tre styrprocesserna ovan, framför allt den mellan nämnd och bolag. Här handlar det framöver om

• Vilka förhandlings och behovskriterier - vilken aggregeringsnivå, vilka roller, vem ansvarar för utvärdering, etc.
• Vem ansvarar för rollen medborgare och vem för rollen servicemottagare ?
• Vilken ersättning och för vad (timmar, behov eller annan storhet)

• Behov av att explicit uttrycka vilka kommunalrättsliga principer som skall gälla för bolaget skall framgå av bolagsordningen KL 2 kap  
(och ev. ägardirektivet) men inte 

• Principer för bolagsstyrning i vid bemärkelse med fokus på koncernstyrning - planering, samordning och uppföljning kan med fördel 
plockas in i en framtida företagspolicy för Höganäs kommun samtliga bolag. 
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7. Förslag till 
konkreta åtgärder
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Förslag till åtgärder
1. Uppdatera formella styrdokument såsom; bolagsordning, ägardirektiv, samt vid behov arbetsordning för styrelse och VDs instruktion. 

2. Ta fram förslag till praktisk företagspolicy för Höganäs kommun. Med särskilt fokus på; ägaridé, placeringen av ägarrollen, ägardialog 
och strategisk agenda, samt dimensioner för konkreta ägardirektiv samt styrprinciper för bolagsstyrning inklusive bolagsrättsliga 
principer

3. Beskriv de tre olika processerna  inom ägarstyrningen - KS, socialnämnd och bolaget - ett mer konkret innehåll. Detta gäller inte 
minst ägardirektiv med specifik struktur och strategisk agenda som underlag för kommande mer medvetna ägardialoger.

4. Utveckla formerna  för bolagsstyrningsrapportarbetet, konkret och praktisk (innehåll i dokumentet samt koppla in detta arbete i den 
generella styrprocessen) Genomför utvärdering av såväl styrelser som VDs arbete. Även KS eller KSAU om detta ”organ” förvaltar 
denna uppgift kan ha synpunkter på styrelsens arbetet. Alternativt KS som innehar uppsiktsplikten enligt KL. ge dessa kommentarer

5. Utredningen rekommenderar att frångå principen om personunion gällande ordförande och ledamöter i socialnämnden och 
bolagsstyrelsen (HOAB). Vår bedömning är att tiden har kommit att ha två olika personer i dessa funktioner och om möjligt även för 
majoriteten av ledamöterna. Framtida strategisk samordning sker genom att socialchef och VD är samma person även framgent. 

6. Genomför punkterna ovan genom att göra ett gemensamt avstamp med kompetensstärkande inslag, såväl initialt som under resan 
med berörda samt avslutande internt utvecklings- och policy seminarium. Arbetet sker i dialog med berörda under denna process. Vi 
föreslår också att frågorna kring bolags- och ägarstyrning plockas upp i samband med de kommande utbildningarna efter valet av 
förtroendevalda.
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8. Appendix
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Intervjuer

• Ordförande i socialnämnden/ordförande i bolagsstyrelsen, 220310 och 220317 
• VD/socialchef, 220310 och 220318 
• Avdelningschef vård och omsorg, 220318
• Affärsområdeschef hemsjukvård/utvecklingschef i bolaget/utvecklingschef i 
socialförvaltningen, 220317
• Affärsområdeschef äldreomsorg, 220328  
• Ekonomiansvarig bolaget, 220223
• Kommunchef, återkommande
• KSO, återkommande
• Ekonomichef i kommunen, 220517
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SOCIALNÄMNDEN

Nämnden
Ingemar Nerheim, 

ordförande

Vård och omsorg
Cecilia Lindestam-Viebke, 

avdelningschef

Individ- och familjeomsorg 
Anita Bengtsson, 
avdelningschef

Utvecklingsavdelningen 
Karin Borgman Remse, 

utvecklingschef

Socialchef
Viweca Thoresson

Stab: MAS 
(Ebba Larsson) och 
utredningsstrateg 
(Linda Macke)

Entreprenörer och LOV
Styrelsen

Ingemar Nerheim, 
ordförande

Äldreomsorg 
Camilla Lindgren, 

AO chef 

LSS 
Anna Hallenheim,

AO chef

Hemsjukvård 
Karin Borgman Remse,

AO chef

Utvecklingsavdelningen 
Karin Borgman Remse, 

Utvecklingschef

VD
Viweca Thoresson 

BOLAGET - HOAB

Intervjuer
Ingemar Nerheim
Viweca Thoresson 
Camilla Lindgren
Karin Borgman Remse

Intervjuer
Ingemar Nerheim
Viweca Thoresson 
Cecilia Lindestam- Viebke
Karin Borgman Remse

Page 56 of 250



 
 
 
 
 

8 

Antagande av rutin för visselblåsning 

KS/2022/42 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2022-05-31    
 

 

 
 
SIGNATUR   
 
 

NÄRVARANDE 
 
Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 

Ulf Molin (C) (vice ordförande) 
Anders Ståhl (M) 
Lars Linderot (M) 
Göran Bengtsson (M) 
Sandra Kovács (M) 
Anna Larsson (M) 
Fredrik Eljin (KD) 
Kerstin Björkäng Wirehed (S) 
Louise Stjernquist (L) 
Johan Ingvarson (MP) 
Leif Löwegren (SD) 
Gertrud Greén (C)  ersätter Lennart Nilsson (S) (2:e vice 
ordförande) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Margareta Widell (M) 

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

  
Övriga närvarande  Anneli Sjöborg (chef för kultur- och fritidsförvaltningen) 

Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 
Herman Crespin (kommunchef) 
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 
Jeanette Liljenberg (controller) 
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef) 

  
Sammanträdestid kl 15:00-17:30 
  
Paragrafer §118 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Lars Linderot (M) 
Anders Ståhl (M) §123 

  
Datum och plats 2022-06-09, Digital justering  
 

UNDERSKRIFTER 
 

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

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2022-05-31    
 

 

 
 
SIGNATUR   
 
 

 
Ordförande ……………………………………………… 

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

Lars Linderot (M)                         
 
 
Justerande ……………………………………………… 

Anders Ståhl (M) §123                        
 
 
Tillkännagivandet av justeringen har  2022-06-09 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2022-05-31    
 

 

 
 
SIGNATUR   
 
 

 
     KS/2022/42 
§ 118 
ANTAGANDE AV RUTIN FÖR VISSELBLÅSNING 
Sammanfattning av ärendet   
Kommunledningskontoret har upprättat förslag på riktlinje för visselblåsarfunktion. Bakgrunden till 
förslaget på riktlinjen är Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden 
(”Visselblåsarlagen”) som trädde i kraft den 17 december 2021. Syftet med riktlinjerna är att att 
säkerställa att Höganäs kommun hanterar visselblåsning i enlighet med den nya lagen och på ett 
enhetligt sätt i hela organisationen vilket innefattar samtliga nuvarande och tillkommande bolag 
(kommunkoncernen).  
Anmälan kan göras av kommunkoncernens anställda, förtroendevalda och uppdragstagare men även 
av allmänhet vilket är utöver kraven från lagstiftaren. En anmälan kan göras via telefon, e-mejl, 
personligt möte eller brev. När en anmälan kommer in registreras den och säkerhetsansvarig gör en 
bedömning ifall anmälan är att bedöma som visselblåsning eller om anmälan snarare är ett klagomål 
eller en synpunkt som ska hanteras enligt andra rutiner. Om anmälan bedöms som visselblåsning 
aktiveras en utredningsgrupp som utreder anmälan. Utredningsgruppen består av säkerhetsansvarig 
som är sammankallande och kanslichefen som är ersättare för säkerhetsansvarig. Utöver dessa består 
utredningsgruppen av kommunjurist, HR-funktion, processledare för intern kontroll och 
redovisningsansvarig. 
Reglementet för internkontroll (§10) har uppdaterats i samband med rutinen för 
visselblåsarfunktionen.  
  
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, beslut den 24 maj 2022, § 71, 
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 6 maj 2022, 
Kommunledningskontoret, förslag på riktlinjer för Höganäs kommuns visselblåsarfunktion den 6 maj 
2022, 
Kommunledningskontoret, reglemente för intern kontroll reviderad den 16 juni 2022. 
  
Förslag till beslut 
Louise Stjernquist (L) yrkar i tillägg till arbetsutskottets förslag att återrapportering ska ske till 
kommunstyrelsen årligen.   
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer arbetsutskottets förslag till beslut under proposition och 
finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget.  
  
Ordförande Peter Schölander (M) ställer Louise Stjernquists (L) tilläggsyrkande under proposition och 
finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget.  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta rutin för visselblåsning,  
 
att anta revidering av reglementet för intern kontroll, 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2022-05-31    
 

 

 
 
SIGNATUR   
 
 

att återrapportering ska ske till kommunstyrelsen årligen. 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunfullmäktige 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages  2022-07-05 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 KOMMUNSTYRELSEN 

   2022-05-06    KS/2022/42 
 

 

 
 
 
 
 

 

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

Antagande av rutin för visselblåsning 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag på riktlinje för visselblåsarfunktion. Bakgrunden till 
förslaget på riktlinje är Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden 
(”Visselblåsarlagen”) som trädde i kraft den 17 december 2021.  
 
Syftet med riktlinjerna är att att säkerställa att Höganäs kommun hanterar visselblåsning i enlighet med 
den nya lagen och på ett enhetligt sätt i hela organisationen vilket innefattar samtliga nuvarande och 
tillkommande bolag (kommunkoncernen).  
 
Anmälan kan göras av kommunkoncernens anställda, förtroendevalda och uppdragstagare men även 
allmänhet vilket är utöver kraven från lagstiftaren. En anmälan kan göras via telefon, e-mejl, personligt 
möte eller brev. När en anmälan kommer in registreras den och säkerhetsansvarig gör en bedömning ifall 
anmälan är att bedöma som visselblåsning eller om anmälan snarare är ett klagomål eller en synpunkt som 
ska hanteras enligt andra rutiner. Om anmälan bedöms som visselblåsning aktiveras en utredningsgrupp 
som utreder anmälan. Utredningsgruppen består av säkerhetsansvarig som är sammankallande och 
kanslichefen som är ersättare för säkerhetsansvarig. Utöver dessa består utredningsgruppen av 
kommunjurist, HR-funktion, processledare för intern kontroll och redovisningsansvarig. 
 
Reglementet för internkontroll (§10) har uppdaterats i samband med rutinen för visselblåsarfunktionen.  
 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontoret, förslag på riktlinjer för Höganäs kommuns visselblåsarfunktion den 6 maj 
2022, 
Kommunledningskontoret, reglemente för intern kontroll reviderad den 16 juni 2022.  
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att anta rutin för visselblåsning,  
 
att anta revidering av reglementet för intern kontroll. 
 

 
 Niklas Åkerström 
  Kanslichef 

 

 
 Jeanette Liljenberg 
  Controller 
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 HÖGANÄS KOMMUN  
 

  
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 

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

 
 

RIKTLINJER FÖR HÖGANÄS KOMMUNS 
VISSELBLÅSARFUNKTION 
 

INLEDNING 
Höganäs kommun strävar efter att alla medborgare och anställda ska ha högt förtroende till 
organisationen och att vi får möjligheten att motverka missförhållanden och oegentligheter. 
Höganäs kommun accepterar inga former av missförhållanden och arbetar förebyggande för 
att minska risken för detta. Alla anställda inom kommunkoncernen har ett särskilt ansvar att 
fånga upp eventuella missförhållanden, fel och brister som behöver uppmärksammas och 
åtgärdas, och i de fallen våga träda fram. 

Från och med 2021 har Sverige en ny lag, lagen (2021:890) om skydd för personer som 
rapporterar om missförhållanden, den så kallade visselblåsarlagen. Lagen gör det möjligt att i 
arbetsrelaterade sammanhang rapportera in missförhållanden som är av så allvarlig karaktär 
att allmänheten har ett intresse av att de upphör. Precis som tidigare ska det vara förbjudet 
för en arbetsgivare att utsätta en arbetstagare för repressalier på grund av att denne har 
anmält ett missförhållande. En viktig nyhet är förändringar i offentlighets- och 
sekretesslagen som innebär att uppgift om anmälarens identitet omfattas av sekretess. Senast 
den 17 juli 2022 ska offentliga arbetsgivare med minst 50 anställda ha en intern kanal, en 
visselblåsarfunktion, för rapportering om missförhållanden som omfattas av den nya lagen. 

Höganäs kommuns visseblåsarfunktion är framtagen och utformad för att möta de nya 
lagkraven och se till att alla former av missförhållanden kommer fram, och att vi skyddar 
visselblåsaren i fråga om sådana händelser. 

 
SYFTE 
Dessa riktlinjer har tagits fram för att säkerställa att Höganäs kommun hanterar 
visselblåsning i enlighet med den nya lagen och på ett enhetligt sätt i hela organisationen. 
Vidare är riktlinjerna framtagna för att stödja chefer, medarbetare och utredningsgruppen så 
att det blir tydligt för alla vad som gäller och vem som gör vad vid misstanke om 
missförhållanden. 

Riktlinjerna gäller för hela kommunen och för kommunens helägda bolag inklusive 
dotterbolag. För närvarande är dessa bolag Höganäs Energi AB, Höganäshem AB, Höganäs 
omsorg AB, Höganäs Mark och Exploatering AB, Hotell Strandbaden Höganäs AB, 
Höganäs kommun Örestrandsanläggningen AB, Norra Höganäs Markutvekling AB, 
Fastighet AB Kaktusen. Riktlinjerna gäller även för framtida tillkommande helägda bolag 
och tillkommande dotterbolag. Nedan omnämns dessa som kommunkoncernen. 
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 HÖGANÄS KOMMUN  
 

  
KLICKA HÄR FÖR ATT ANGE FÖRVALTNING. 

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

 
 

VISSELBLÅSARFUNKTION 
Upptäcker du att något inte står rätt till i verksamheten, eller att en person som är anställd i 
kommunkoncernen har agerat på ett olämpligt eller olagligt sätt, som bör komma till 
arbetsgivarens kännedom, ska du i första hand rapportera det till den personens närmaste 
chef eller till överordnad chef. Om du av någon anledning inte finner det möjligt eller 
lämpligt att rapportera händelsen till närmaste chef kan du i stället använda 
kommunkoncernens visselblåsarfunktion.  

Ekonomiska oegentligheter ska alltid rapporteras till kommunens, eller bolagets 
ekonomichef. 

Visselblåsning kan göras öppet eller anonymt.  

Kommunens visseblåsarfunktion består av tre delar:  

✓ Kommunikationsfunktion: hur du kan rapportera misstanke om missförhållanden 
✓ Mottagarfunktion: hur rapport tas emot och hanteras 
✓ Utredningsfunktion: Hur och vem som utreder inkommen rapport 

 
 

VEM KAN RAPPORTERA OM MISSFÖRHÅLLANDEN? 
Rapportering kan göras av kommunkoncernens anställda, förtroendevalda och 
uppdragstagare (till exempel konsulter, arbetssökanden, praktikanter och volontärer med 
flera).  

Utöver kraven från lagstiftaren möjliggör riktlinjerna att rapportering även kan göras av 
allmänheten vid misstanke om missförhållanden. En förutsättning då är att misstanken som 
avses ska vara kopplad till en anställd person i kommunkoncernen.  

 

NÄR KAN JAG RAPPORTERA?  
Visselblåsarfunktionen ska användas till att rapportera misstanke om missförhållanden inom 
kommunkoncernen. Alternativt kan funktionen användas då tidigare larm gjorts, eller försök 
till detta, utan någon åtgärd gjorts från kommunkoncernen.  

Det du rapporterar ska vara i ett arbetsrelaterat sammanhang av information som det finns 
ett allmänintresse av att det kommer fram. För att det ska räknas som allmänintresse krävs 
att missförhållandet angår en krets av personer och att allmänheten har ett legitimt intresse. 
Allmän nyfikenhet är dock inte ett sådant. Den som rapporterar behöver inte ha bevis för 
sin misstanke.  
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Kommunkoncernen ska verka för god kultur och värderingar där medarbetare ska kunna 
diskutera problem och missförhållanden öppet, så att en visselblåsare inte ska behövas. 
Därför ska visselblåsarfunktionen ses som en sista utväg när kommunkoncernens normala 
interna rapporteringskanaler inte bedöms vara möjliga eller lämpliga att använda.  

 

NÄR SKA JAG INTE RAPPOTERA?  
Rapportering där informationen är med skadligt uppsåt eller falska uppgifter ingår inte i 
skyddet för visselblåsare och ska inte användas i tjänsten.  

Rapportering av personliga missförhållande som uteslutande påverkar personen som blir 
rapporterad om eller den egna arbetssituationen, såsom konflikter på arbetsplatsen, 
lönesättning med mera, bedöms som regel inte ha ett allmänintresse och ska därför inte 
hanteras via visselblåsarfunktionen. Utan ska lösas genom kommunkoncernens interna 
rutiner. Rapportering om klagomål, synpunkter hanteras inte i denna visselblåsarfunktion 
utan hänvisas till e-tjänst för synpunkter och klagomål på hemsidan.   

 

KOMMUNIKATIONSFUNKTION - HUR RAPPOTERAR JAG? 
Rapportering kan ske muntligen, skriftligen eller vid ett fysiskt möte om så önskas. Du kan 
delge misstanke på olika sätt:  

• Kontakta en chef eller person i ledande ställning.  
• Använd e-tjänst på hemsidan för visselblåsning 
• Kontakta samordnaren för visselblåsartjänsten, detta kan du göra på olika sätt, via: 

 
✓ Telefon 
✓ E-post 
✓ Personligt möte 
✓ Brev   

 
Kontaktuppgifter finns på kommunens hemsida.   

Du kan välja att vara anonym, även om de nya sekretessreglerna ska skydda den som 
rapporterar och den som blir rapporterad om. Sekretessen som införts ska göra att du inte 
ska känna ett behov av att rapportera anonymt. Om du ändå väljer att vara anonym ska du 
inte ange ditt namn eller dina kontaktuppgifter och då har kommunen ingen skyldighet att 
återrapportera till dig. 
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Om du anger kontaktuppgifter kommer utredningsgruppen att ta kontakt och ge dig 
återkoppling. Tänk på att vara så detaljerad och korrekt som möjligt. Lämna inte känsliga 
uppgifter om personer du nämner i ditt meddelande om det inte behövs för att förklara din 
misstanke.     

 
MOTTAGARFUNKTION - SÅ HANTERAS DIN RAPPORTERING  
Kommunens säkerhetsansvarig är den som ansvarar och tar emot inkomna rapporter, 
ersättare är kanslichefen. Hanteringen kommer vara konfidentiell. Vid mottagandet 
registreras rapporten och därefter görs en bedömning om den ska godkännas eller avböjas. 
Om inkommen rapport inte bedöms som visselblåsning kommer lämpliga åtgärder göras för 
att få ärendet löst. Rapportering som har saklig grund kommer utredas av 
utredningsgruppen.  

En rapportering bedöms inte som tillräcklig om:  
• rapportering inte har gjorts i god tro eller är illvilligt,  
• det inte finns tillräcklig information för att utreda ärendet och komplettering inte är 

möjligt då visselblåsaren är anonym,  
• om ärendet som rapporteringen berör redan har åtgärdats.  
• rapportering avser synpunkt eller klagomål som hanteras på annat sätt 
 

Du kommer få en bekräftelse på att din rapportering har tagits emot inom sju dagar, och få 
återkoppling i ärendet inom tre månader. Om du valt att vara anonym kommer vi inte kunna 
ge dig en återkoppling.  

 

UTREDNINGSFUNKTION 
När en rapportering bedöms ha grund för utredning kommer kommunkoncernens 
utredningsgrupp att hantera detta. Samordnare och sammankallande för gruppen är 
kommunkoncernens säkerhetsansvarig. Då säkerhetsansvarig inte kan eller bör leda 
utredningen, på grund av frånvaro eller annat fall inte bedöms lämplig att utreda ett ärende, 
ersätter kanslichefen denne. Utredningarna ska göra av minst tre utredningsresurser, 
sammankallande utser vilka dessa är beroende på ärendet. All visselblåsning hanteras 
konfidentiellt av alla som är involverade. 

Utredningsgruppen är en självständig och oberoende grupp inom ramen för sitt 
utredningsarbete. Vid behov kan gruppen ta hjälp av ytterligare sakkunniga personer, internt 
eller externt, som inkluderas i utredningen. Detta kan till exempel vara revisionsbyrå eller 
HR-funktion. Dessa personer får tillgång till relevant information. Samtliga personer som 
ingår i utredningen förbinder sig till sekretess.  
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Om en person tar direktkontakt angående misstanke om visselblåsning med en arbetsledare, 
chef, ordförande eller personligen kontaktar de ansvariga för visselblåsartjänsten, läggs 
ärendet in i visselblåsarfunktionen och hanteras enligt dessa riktlinjer. 

 

ROLLER OCH ANSVAR  
Kommunkoncernens säkerhetsansvarig är den som ansvarar för visselblåsarfunktionen och 
har åtkomst till ärenden som inkommit genom visselblåsarfunktionen, ersättare är 
kanslichefen.   

Utredningsgruppen hantera utredningar av anmälningar som bedöms ha grund för detta. 
Utredningsgruppen rapporterar till kommunchefen och består av nedan funktioner; 

• Säkerhetsansvarig: sammankallande och utredningsresurs 
• Kanslichef: ersättare för säkerhetsansvarig och utredningsresurs 
• Kommunjurist: utredningsresurs 
• HR funktion: utredningsresurs 
• Processledare intern kontroll: utredningsresurs 
• Redovisningsansvarig: utredningsresurs 

 

 

ALLMÄNNA HANDLINGAR OCH SEKRETESS 
När rapporten lämnas in till kommunkoncernens visselblåsarfunktion blir detta en allmän 
handling när den kommer in, även om den vid en prövning om utlämnande skulle anses 
vara sekretesskyddad. 

Sekretess gäller i uppföljningsärenden enligt visselblåsarlagen, detta innebär att även OSL 
ändrats så att uppgifter om enskilda personer i uppföljningsärenden i enlighet med 
visselblåsarlagen sekretesskyddas hos myndigheter. Sekretessen gäller både för den som 
rapporterar och andra enskilda personer i ärendet. 

Även fortsättningsvis gäller dock att du inte får bryta mot den så kallade kvalificerade 
tystnadsplikten enligt OSL eller lämna ut handlingar som innehåller sekretessbelagda 
uppgifter. 

Du kan fortfarande rapportera anonymt även om de nya sekretessreglerna ska skydda den 
som rapporterar och de som blir rapporterade. Sekretessen som införts ska göra att du inte 
ska känna behov av att lämna rapportera anonymt. Kommunkoncernen har ingen skyldighet 
att återrapportera till den som anmält in ett missförhållande anonymt. Därmed behöver 
kommunkoncernen inte vidta några åtgärder för att undersöka vem den rapporterande är 
enbart i syfte att kunna lämna återkoppling. 
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Reglerna i visselblåsarlagen kompletterar de bestämmelser om behandling av person-
uppgifter som finns i dataskyddsförordningen (EU 2016/679) och lagen (2018:218) med 
kompletterande bestämmelser till dataskyddsförordningen, den så kallade dataskyddslagen. 

Reglerna kompletterar även den grundlagsfästa meddelarfriheten. Alla anställda inom 
offentlig verksamhet kan, utan risk för påföljder, lämna uppgifter till massmedier för 
publicering. 

 
SKYDD FÖR VISSELBLÅSARE  
Senast den 17 juli 2022 ska offentliga arbetsgivare ha en visselblåsarfunktion på plats. 
Visselblåsarlagen innebär att det fortsatt ska vara förbjudet för en arbetsgivare att utsätta en 
arbetstagare för repressalier på grund av att denne har rapporterat ett missförhållande. 
Skyddet för visselblåsare stärks genom det tvingande kravet och skyldigheten för 
arbetsgivaren att tillsätta en visselblåsarfunktion samt att uppgifter om rapportörens identitet 
omfattas av sekretess.  

Skyddet för visselblåsare gäller för alla arbetstagare inom offentlig verksamhet, även för 
volontärer, praktikanter, personer med anknytning till den rapporterande personen och 
person som bistår den rapporterande personen. Skyddet gäller både innan ett arbetsrelaterat 
sammanhang har uppstått och efter att det har avslutats.  

Skyddet omfattar situationer där det finns ett allmänintresse av att missförhållandet kommer 
fram. Då krävs att missförhållandet angår en krets av personer och att allmänheten har ett 
legitimt intresse – allmän nyfikenhet är inte ett sådant intresse.  

En rapporterande person får inte göras ansvarig för att ha åsidosatt tystnadsplikt om denne 
haft skälig anledning att anta att rapporteringen av informationen var nödvändig för att 
kunna slå larm om ett missförhållande.  

För att omfattas av skyddet krävs att den som rapporterar vid tidpunkten har skälig 
anledning att anta att den information som anmäldes var sann. Personer som avsiktligt och 
medvetet rapporterar felaktig eller vilseledande information ska däremot inte skyddas. Om 
personen som rapporterar genom inhämtande av information gör sig skyldig till brott gäller 
inte någon ansvarsfrihet. 

 

BILAGOR  
Bilaga: Reglementet för intern kontroll (KFS: 2022:06). 
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UPPFÖLJNING 
Förteckning över antal ärenden upprättas av säkerhetsansvarig, som ansvarar för att 
återrapportera vidare till kommunchefen årligen.  

 

KONTAKT 
Kontakt angående dessa riktlinjer kontakta: Kanslichef, säkerhetsansvarig eller processledare 
för intern kontroll på kommunledningskontoret.  
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SYFTET MED REGLEMENTET 
§ 1 SYFTE 
 
Det här reglementet syftar till att säkerställa den interna kontrollen som krävs enligt 
kommunallagen. Enligt denna är varje nämnd ansvarig för att verksamheten bedrivs i 
enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de lagar och 
föreskrifter som styr verksamheten. Intern kontroll är således en del i organisationens 
verksamhets -och ekonomistyrning och syftar till att säkerställa att nämnderna och 
bolagsstyrelserna, med rimlig grand av säkerhet, ska kunna uppnå: 

 
• En ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet  
• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten  
• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer  

 

Nämnderna ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. Detta gäller även när 
skötseln av en kommunal angelägenhet med stöd av kommunallagen lämnats över till 
någon annan. 

 
ORGANISATION AV INTERN KONTROLL 
§ 2 KOMMUNSTYRELSEN 
 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god intern 
kontroll hos kommunens nämnder och helägda bolag. Kommunstyrelsen ska leda och 
samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och utöva uppsikt över 
nämndernas och bolagens verksamhet. I detta ligger ansvaret för att en organisation 
kring intern kontroll upprättas och kontinuerligt aktualiseras. Kommunstyrelsen har 
också ansvaret för att kommunövergripande reglementen, policys och anvisningar 
upprättas.  
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Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas och bolagens 
uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll och i 
de fall förbättringar behövs besluta om sådana. 

Kommunstyrelsen ska årligen upprätta en samlad utvärdering av den interna 
kontrollen inom nämnderna och bolagen att redovisa för kommunfullmäktige 
samtidigt med årsbokslutet. 

 

§ 3 NÄMNDERNA 
Nämnderna har ansvar för att kommunövergripande reglementen, regler och policys 
och anvisningar följs inom sitt verksamhetsområde. Däri ligger att följa de anvisningar 
avseende intern kontroll som ekonomiavdelningen ger ut. 

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde och ska i syfte att åstadkomma en god intern kontroll upprätta 
den organisation, de regler och de anvisningar som kan behövas för den 
nämndspecifika verksamheten. Varje nämnd har en skyldighet att styra och löpande 
följa upp det interna kontrollsystemet inom respektive verksamhetsområde.  

Varje nämnd ska utse två representanter, ledamöter eller ersättare, som ska delta i 
framarbetandet av riskanalysen och intern kontrollplanen samt den uppföljning och 
rapportering som ska göras. En av representanterna ska tillhöra majoriteten och en 
oppositionen. 

 

§ 4 FÖRVALTNINGSCHEF 
Inom en nämnds verksamhetsområde ansvarar förvaltningschefen för att 
förvaltningsspecifika anvisningar och regler utformas så att en god intern kontroll kan 
upprätthållas. Förvaltningschefen ansvarar för att varje år överlämna förslag till intern 
kontrollplan och uppföljning av intern kontrollplan till nämnden.  

Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmaste överordnad 
eller till den som nämnden utsett. 
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§ 5 VERKSAMHETSANSVARIG ELLER MOTSVARANDE 
De verksamhetsansvariga cheferna på olika nivåer i organisationen ska följa antagna 
policys och anvisningar om intern kontroll och informera övriga anställda om policys 
och anvisningars innebörd. Vidare har de att verka för att de anställda arbetar mot 
uppställda mål och att arbetsmetoder som används bidrar till en god intern kontroll.  

Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmaste överordnad 
eller till den som nämnden utsett. 

 

§ 6 ÖVRIGA ANSTÄLLDA  
Övriga anställda är skyldiga att följa antagna anvisningar i sin arbetsutövning.  

Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmast överordnad 
eller den som nämnden utsett.  

 

§ 7 HELÄGDA KOMMUNALA BOLAG  
Bolagens styrelser har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde. Styrelsen ansvarar för att upprätta den organisation, de regler och 
de anvisningar som kan behövas för verksamheten i syfte att åstadkomma en god 
intern kontroll.  

Den verkställande direktören ansvar för att utforma de anvisningar och regler som 
behövs så att en god intern kontroll kan upprätthållas. Den verkställande direktören 
ansvarar också för att varje år överlämna förslag till intern kontrollplan och 
uppföljning av intern kontrollplan till bolagsstyrelsen. Kommunens helägda bolag ska 
följa de anvisningar som tillhandahålls av kommunledningskontoret 
ekonomiavdelning.  
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UPPFÖLJNING OCH RAPPORTERING 
 

§ 8 RAPPORTERING 
Nämnderna och bolagsstyrelserna ska varje år anta en särskild plan för det kommande 
årets uppföljning av den interna kontrollen. Planen ska överlämnas till 
kommunstyrelsen vid deras sista sammanträde året innan planen ska gälla. Nämnderna 
och bolagsstyrelserna ska samtidigt med årsbokslutet rapportera resultatet från 
uppföljningen av den interna kontrollen för det gångna året till kommunstyrelsen. 
Rapportering sker enligt de anvisningar som tillhandahålls av 
kommunledningskontorets ekonomiavdelning. Alla brister som hittas i det interna 
kontrollarbetet ska dokumenteras. 

 

§ 9 RAPPORTERING AV OEGENTLIGHETER OCH MISSFÖRHÅLLANDEN 
Rapportering av oegentligheter eller missförhållanden ska i första hand ske till närmast 
överordnad. Om av någon anledning det inte är möjligt eller lämpligt att rapportera 
händelsen till närmaste chef kan misstanke om oegentligheter eller missförhållanden 
rapporteras till kommunens visselblåsartjänst. 

Ekonomiska oegentligheter ska alltid rapporteras till kommunens, eller bolagets, 
ekonomichef. 

 
§ 10 HÖGANÄS KOMMUNS VISSELBLÅSARFUNKTION 
Höganäs kommuns visseblåsarfunktion är framtagen och utformad för att säkerställa 
att alla former av missförhållanden kommer fram och att visseblåsaren skyddas i fråga 
om sådana händelser. Rapportering kan göras vid misstanke om missförhållanden. Det 
ska vara i ett arbetsrelaterat sammanhang av information som det finns ett 
allmänintresse av det kommer fram. Funktionen ska ses som en sista utväg när 
kommunens interna rapporteringskanaler inte kan användas.  

Funktionen kan användas av kommunkoncernens anställda, förtroendevalda och 
uppdragstagare. Rapportering kan även göras av allmänheten vid misstanke om 
missförhållanden, då misstanken är kopplad till en anställd person inom 
kommunkoncernen.  
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Godkännande av exploateringsavtal avseende 
Bölsåkra 5:11 (vid Bölsåkra Backe) 

KS/2022/262 
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 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2022-05-31    
 

 

 
 
SIGNATUR   
 
 

NÄRVARANDE 
 
Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 

Ulf Molin (C) (vice ordförande) 
Anders Ståhl (M) 
Lars Linderot (M) 
Göran Bengtsson (M) 
Sandra Kovács (M) 
Anna Larsson (M) 
Fredrik Eljin (KD) 
Kerstin Björkäng Wirehed (S) 
Louise Stjernquist (L) 
Johan Ingvarson (MP) 
Leif Löwegren (SD) 
Gertrud Greén (C)  ersätter Lennart Nilsson (S) (2:e vice 
ordförande) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Margareta Widell (M) 

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

  
Övriga närvarande  Dino Krcic (exploateringsingenjör) 

Anneli Sjöborg (chef för kultur- och fritidsförvaltningen) 
Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 
Herman Crespin (kommunchef) 
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 
Liridon Tetaj (planarkitekt) 

  
Sammanträdestid kl 15:00-17:30 
  
Paragrafer §121 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Lars Linderot (M) 
Anders Ståhl (M) §123 

  
Datum och plats 2022-06-09, Digital justering  
 

UNDERSKRIFTER 
 

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

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

Lars Linderot (M)                         
 
 
Justerande ……………………………………………… 

Anders Ståhl (M) §123                        
 
 
Tillkännagivandet av justeringen har  2022-06-09 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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     KS/2022/262 
§ 121 
GODKÄNNANDE AV EXPLOATERINGSAVTAL AVSEENDE BÖLSÅKRA 
5:11 MED PETER ANDREASSON 
Sammanfattning av ärendet   
Peter Andreasson (  och Lisbeth Andreasson (  är lagfarna ägare till 
fastigheten Höganäs Bölsåkra 5:11. Samhällsbyggnadsförvaltningens plan- och bygglovsavdelning har i 
samråd med parterna ovan upparbetat en detaljplan på del av fastigheten. Detaljplanen tillåter 
bostadsbebyggelse. Kommunledningskontorets exploateringsavdelning har tillsammans med makarna 
Andreasson skrivit ett exploateringsavtal som reglerar kostnader, ansvar och åtaganden med mera. 
 
Eftersom detaljplanen återremitterades för undersökning av infartsväg blev exploateringsavtalet också 
återremitterat. Då undersökningen visade att den befintliga infartsvägen är den mest lämpliga har inget 
i avtalet ändrats. 
  
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens planutskott, beslut den 24 maj 2022, § 36, 
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning, tjänsteskrivelse den 22 april 2022, 
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning, exploateringsavtal jämte bilagor avseende Bölsåkra 
5:11. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer planutskottets förslag till beslut under proposition och finner 
att kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget.  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att godkänna exploateringsavtal mellan Peter Andreasson (  och Lisbeth Andreasson 
(  samt Höganäs kommun (212000-1165), 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att skriva under avtalet. 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunfullmäktige 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages  2022-07-05 
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HÖGANÄS KOMMUN
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

Exploateringsavtal avseende Bölsåkra 5:11 med Peter 
Andreasson 
Sammanfattning av ärendet 
Peter Andreasson (  o.h.h. Lisbeth Andreasson (  är lagfarna ägare till 
fastigheten Höganäs Bölsåkra 5:11. Samhällsbyggnadsförvaltningens plan- och bygglovsavdelning har i 
samråd med parterna ovan upparbetat en detaljplan på del av fastigheten. Detaljplanen tillåter 
bostadsbebyggelse. Kommunledningskontorets exploateringsavdelning har tillsammans med makarna 
Andreasson skrivit ett exploateringsavtal som reglerar kostnader, ansvar, åtaganden med mera. 
 
Eftersom detaljplanen återremitterades för undersökning av infartsväg blev exploateringsavtalet också 
återremitterat. Då undersökningen visade att den befintliga infartsvägen är den mest lämpliga har inget i 
avtalet ändrats. 
 
Beslutsunderlag  
Exploateringsavtal jämte bilagor avseende Bölsåkra 5:11. 
 
Förslag till beslut 
Planutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna exploateringsavtal mellan Peter Andreasson (  och Lisbeth Andreasson 
(  samt Höganäs kommun (212000-1165) samt, 

att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att skriva under avtalet. 

 

 

 Herman Crespin 
 Kommunchef 

 
 Dino Krcicć 

 
 Exploateringsingenjör 
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Antagande av detaljplan för del av Fjälastorp 6:3 
med flera, Höganäs kommun (Arilds golfbana) 

KS/2019/669 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2022-05-31    
 

 

 
 
SIGNATUR   
 
 

NÄRVARANDE 
 
Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 

Ulf Molin (C) (vice ordförande) 
Anders Ståhl (M) 
Lars Linderot (M) 
Göran Bengtsson (M) 
Sandra Kovács (M) 
Anna Larsson (M) 
Fredrik Eljin (KD) 
Kerstin Björkäng Wirehed (S) 
Louise Stjernquist (L) 
Johan Ingvarson (MP) 
Leif Löwegren (SD) 
Gertrud Greén (C)  ersätter Lennart Nilsson (S) (2:e vice 
ordförande) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Margareta Widell (M) 

Ann-Britt Strufve (M) 
Bertil Ziegler (M) 
Eva Hemström (C) 
Barbara Struglics Bogs (KD) 
Göran Lock (MP) 
Gudrun Zettergren (SD) 

  
Övriga närvarande  Anneli Sjöborg (chef för kultur- och fritidsförvaltningen) 

Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 
Herman Crespin (kommunchef) 
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef) 
Emma Lindman (planarkitekt) 

  
Sammanträdestid kl 15:00-17:30 
  
Paragrafer §120 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Lars Linderot (M) 
Anders Ståhl (M) §123 

  
Datum och plats 2022-06-09, Digital justering  
 

UNDERSKRIFTER 
 

Sekreterare ……………………………………………… 
Fanny Lundqvist 
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 2022-05-31    
 

 

 
 
SIGNATUR   
 
 

Ordförande ……………………………………………… 
Peter Schölander (M) 

 
 
Justerande ……………………………………………… 

Lars Linderot (M)                         
 
 
Justerande ……………………………………………… 

Anders Ståhl (M) §123                        
 
 
Tillkännagivandet av justeringen har  2022-06-09 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2022-05-31    
 

 

 
 
SIGNATUR   
 
 

 
     KS/2019/669 
§ 120 
ANTAGANDE AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FJÄLASTORP 6:3 MED 
FLERA, HÖGANÄS KOMMUN 
Sammanfattning av ärendet   
Samhällsbyggnadsförvaltningens plan- och bygglovsavdelning har av kommunstyrelsen den 13 
september 2016 fått i uppdrag att utreda möjligheten att förändra detaljplan för Fjälastorp 9:1 med 
flera för att möjliggöra en avstyckning och försäljning av delar av marken som ligger runt 
gårdsbebyggelsen. 
Naturvårdsplanen Kullahalvöns natur 2017-2026 antogs av kommunfullmäktige den 23 februari 2017. 
I den beskrivs bland annat att, om den gällande detaljplanen genomförs fullt ut, kommer det att 
innebära en stor konflikt med naturvärdena i området och att delar av området bör göras om till 
kommunalt naturreservat. 
 
S:t Arilds golfbana har inkommit med en ansökan om planbesked för att ändra i gällande detaljplan 
och möjliggöra byggnation av 12 stugor. Den 14 maj 2019 beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt 
plan- och bygglovsavdelningen att genomföra planprocess för att kunna möjliggöra stugor för 
övernattning. Sammantaget är detaljplanens syfte att möjliggöra en avstyckning och försäljning av 
marken kring den befintliga gårdsbebyggelsen samt säkerställa dess kulturhistoriska värden. Syftet är 
också att säkerställa naturvärdena för det framtida kommunala naturreservatet genom att ta bort samt 
flytta de byggrätter och gator som i gällande detaljplan inkräktar på det kommande naturreservatet. 
Ändamålet är även att möjliggöra övernattningsstugor för golfbanan, skydda kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse samt möjliggöra en ändring av golfbanans och naturområdets gränser, så att de 
överensstämmer med verkligheten. Syftet är också att möjliggöra en mindre avstyckning och 
försäljning av kommunens mark till fastigheten Fjälastorp 9:2. 
 
Planprocessen har genomförts med utökat planförfarande. 
Under granskningen inkom nio yttrande. Inför antagandet finns kvarstående erinringar. Dessa handlar 
främst om att en viss del av den föreslagna fritidsbebyggelsen inte borde uppföras utifrån riksintresse 
för kustzon samt kommunens översiktsplan. 
  
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens planutskott, beslut den 24 maj 2022, § 35, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 13 maj 2022, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, planbeskrivning den 12 maj 2022, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, granskningsutlåtande den 12 maj 2022, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, plankarta den 12 maj 2022. 
  
Ytterligare underlag i ärendet 
Ramboll, trafikutredning den 11 november 2021. 
  
Planprocessen 
Samrådsförslag, upprättat den 3 juni 2021, godkänt av kommunstyrelsens planutskott den 15 juni 2021, 
§ 36, 
Granskningsförslag, upprättat den 2 december 2021, godkänt av kommunstyrelsens planutskott den 14 
december 2021, § 81, 
Granskning genomfördes mellan den 27 december 2021 och 23 januari 2022. 
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SIGNATUR   
 
 

 
  
  
Jäv 
Ros-Marie Paulsson (L) anmäler jäv och deltar inte i beslut av ärendet.  
  
Förslag till beslut 
Ulf Molin (C) och Leif Löwegren (SD) yrkar bifall till planutskottets förslag till beslut.  
  
Louise Stjernquist (L) och Johan Ingvarsson (MP) yrkar avslag till planutskottets förslag till beslut.  
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer planutskottets förslag till beslut mot Louise Stjernquist (L) 
och Johan Ingvarsson (MP) avslagsyrkande under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar 
att bifalla planutskottets förslag.  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att godkänna upprättat utlåtande, daterat den 12 maj 2022, 
 
att kvarstående erinringar inte tillgodoses, 
 
att anta detaljplan för del av Fjälastorp 6:3 med flera, Höganäs kommun, upprättad den 12 maj 2022. 
 
Reservationer 
Louise Stjernquist (L) och Johan Ingvarsson (MP) reserverar sig mot beslutet. 
  
Protokollsanteckning 
Louise Stjernquist (L) anmäler att hon vill bifoga anteckningar som bilagor till protokollet, vilket 
ordförande Peter Schölander (M) godkänner. 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunfullmäktige 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages  2022-07-05 
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Protokollsanteckning     220531 
 

Ärende 6 – Detaljplan Fjälastorp 
 

Liberalerna yrkar avslag på grund av nedan anförda anledningar: 

• Planförslaget kan påtagligt skada riksintresset för högexploaterad kustzon enligt kap 4 i 
miljöbalken. 

• Det går inte att utesluta negativ inverkan på riksintresset kulturmiljö. 

• Planförslaget anses inte förenligt med gällande översiktsplan. 

• Jordbruksmark får bara tas i anspråk för att tillgodose väsentliga samhällsintressen. 

• Arkeologisk undersökning, främst den västra delen. 

• Kärret, som är föreslaget som kommunalt naturreservat, har sin tillrinning norrifrån. Om 

föreslaget område exploateras kommer kärret torka ut och naturreservatet inte längre vara 

värdefullt. 

• Hela området saknar kollektivtrafik. 

 

 

För Liberalerna Höganäs 

 

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

TJÄNSTESKRIVELSE 
 KOMMUNSTYRELSEN 
   2022-05-13    KS/2019/669 

 
 

 
 
 
 
 

 

Antagande av detaljplan för del av Fjälastorp 6:3 med 
flera, Höganäs kommun 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningens plan- och bygglovsavdelning har av kommunstyrelsen den 13 
september 2016 fått i uppdrag att utreda möjligheten att förändra detaljplan för Fjälastorp 9:1 med 
flera för att möjliggöra en avstyckning och försäljning av delar av marken som ligger runt 
gårdsbebyggelsen. 
 
Naturvårdsplanen Kullahalvöns natur 2017-2026 antogs av kommunfullmäktige den 23 februari 2017. 
I den beskrivs bland annat att om den gällande detaljplanen genomförs fullt ut kommer det innebära 
en stor konflikt med naturvärdena i området och att delar av området bör göras om till kommunalt 
naturreservat. 
 
S:t Arilds golfbana har inkommit med en ansökan om planbesked för att ändra i gällande detaljplan 
och möjliggöra byggandet av 12 stugor. Den 14 maj 2019 beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt 
plan- och bygglovsavdelningen att genomföra planprocess för att kunna möjliggöra stugor för 
övernattning. 
 
Sammantaget är detaljplanens syfte att möjliggöra en avstyckning och försäljning av marken kring den 
befintliga gårdsbebyggelsen samt säkerställa dess kulturhistoriska värden. Syftet är också att säkerställa 
naturvärdena för det framtida kommunala naturreservatet genom att ta bort samt flytta de byggrätter och 
gator som i gällande detaljplan inkräktar på det kommande naturreservatet. Syftet är också att möjliggöra 
övernattningsstugor för golfbanan, skydda kulturhistoriskt värdefull bebyggelse samt möjliggöra en 
ändring av golfbanans och naturområdets gränser, så att de överensstämmer med verkligheten. Syftet är 
också att möjliggöra en mindre avstyckning och försäljning av kommunens mark till fastigheten Fjälastorp 
9:2. 
 
Planprocessen har genomförts med utökat planförfarande. 
 
Under granskningen inkom 9 yttrande. Inför antagandet finns kvarstående erinringar. Dessa handlar 
främst om att en viss del av den föreslagna fritidsbebyggelsen inte borde uppföras utifrån riksintresse för 
kustzon samt kommunens översiktsplan.    
 
Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsförvaltningen, planbeskrivning den 12 maj 2022, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, granskningsutlåtande den 12 maj 2022, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, plankarta den 12 maj 2022. 
 
Ytterligare underlag i ärendet 
Ramboll, Trafikutredning den 11 november 2021 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 KOMMUNSTYRELSEN 
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Planprocessen 
Samrådsförslag, upprättat den 3 juni 2021, godkänt av kommunstyrelsens planutskott den 15 juni 2021, § 
36. 
Granskningsförslag, upprättat den 2 december 2021, godkänt av kommunstyrelsens planutskott den 14 
december 2021, § 81. 
Granskning genomfördes mellan den 27 december 2021 och 23 januari 2022. 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta  
 
att godkänna upprättat utlåtande, daterat den 12 maj 2022, 
 
att kvarstående erinringar inte tillgodoses, 
 
att anta detaljplan för del av Fjälastorp 6:3 med flera, Höganäs kommun, upprättad den 12 maj 2022, 
 
 

 

 Gulistan Batak
 Plan- och bygglovschef 

 
 Emma Lindman 

  Planarkitekt 
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KS/2019/669 

PLANBESKRIVNING 

DETALJPLAN FÖR DEL AV 

FJÄLASTORP 6:3 MED FLERA 
 

HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN 
 
 

 
Bild: Röd ring visar planområdets placering i kommunen. 

 
 
 

 

ANTAGANDEHANDLING, 2022-05-12 
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FÖRORD 
 

OM DETALJPLAN 
En detaljplan består av en plankarta, som är juridiskt bindande och en planbeskrivning. 
Ibland ingår även illustrationskarta, program och/eller miljökonsekvensbeskrivning. 
Detaljplanen styr hur marken får användas (t ex för bostäder, handel, kontor, park etc), 
husstorlek, hushöjd, avstånd från hus till tomtgräns och rättigheter att dra fram ledningar 
eller gångvägar över annans mark.  
 
En planbeskrivning ska underlätta förståelsen för planförslagets innebörd och 
redovisa de syften, förutsättningar, konsekvenser planen har och hur planen ska 
genomföras. Planbeskrivningen ska också redovisa eventuella avsteg som gjorts från 
kommunens översiktsplan eller upprättat planprogram. I beskrivningen ska skälen till 
planens utformning och de bestämmelser som valts motiveras. 
Planbeskrivningen har ingen egen rättsverkan. 
 
 

HANDLINGAR  
PLANHANDLINGARNA BESTÅR AV: 
Plankarta  
Planbeskrivning (denna handling) 
Undersökning 
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: 
Gulistan Batak, plan- och bygglovschef 
Emma Lindman, planarkitekt och planförfattare 
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         INLEDNING 
 

BAKGRUND 
År 1985 vann byggnadsplanen (detaljplan) för Fjälastorp 9:1 med flera laga kraft. Den 
gällande detaljplanen har inte genomförts fullt ut. Samhällsbyggnadsförvaltningens plan- 
och bygglovsavdelning har av kommunstyrelsen den 13 september 2016 fått i uppdrag att 
utreda möjligheten att förändra detaljplan för Fjälastorp 9:1 med flera för att möjliggöra 
en avstyckning och försäljning av delar av marken som ligger runt gårdsbebyggelsen. 
 
Naturvårdsplanen Kullahalvöns natur 2017-2026 antogs av kommunfullmäktige den 23 
februari 2017. I den beskrivs bland annat att om den gällande detaljplanen genomförs 
fullt ut kommer det innebära en stor konflikt med naturvärdena i området och att delar av 
området bör göras om till kommunalt naturreservat. Flera av de byggrätter som finns i 
den gällande detaljplanen ligger i eller för nära de delar av området som ska ingå i det 
kommunala naturreservatet.  
 
S:t Arilds golfbana har inkommit med en ansökan om planbesked för att ändra i gällande 
detaljplan och möjliggöra byggandet av 12 stugor. Den 14 maj 2019 beslutade 
kommunstyrelsen att uppdra åt plan- och bygglovsavdelningen att genomföra planprocess 
för att kunna möjliggöra stugor för övernattning. Den nu gällande detaljplanen stämmer 
inte överens med hur verkligheten ser ut idag. En del av golfbanan är exempelvis utlagd 
på område som är utpekat som naturpark i detaljplanen medan ett område som är utpekat 
som golfbana används som natur.  

 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Syftet med planen är att möjliggöra en avstyckning och försäljning av marken kring den 
befintliga gårdsbebyggelsen samt säkerställa dess kulturhistoriska värden. Syftet är också 
att säkerställa naturvärdena för det framtida kommunala naturreservatet genom att ta bort 
samt flytta de byggrätter och gator som i gällande detaljplan inkräktar på det kommande 
naturreservatet. Syftet är också att möjliggöra övernattningsstugor för golfbanan, skydda 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse samt möjliggöra en ändring av golfbanans och 
naturområdets gränser, så att de överensstämmer med verkligheten. Syftet är också att 
möjliggöra en mindre avstyckning och försäljning av kommunens mark till fastigheten 
Fjälastorp 9:2. 
 
 

PLANPROCESSEN 
Planen genomförs med utökat planförfarande. Delar av planen är förenlig med 
översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande över den. Förslaget anses inte 
medföra en betydande miljöpåverkan. Förslaget kan anses vara av betydande intresse för 
allmänheten eller i övrigt av stor betydelse, då det är en golfbana och ett geografiskt stort 
område. Denna detaljplan har följt Boverkets tidigare allmänna råd (2014:5) som gällde 
fram till de ändrades 2020-10-01. 
 

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

ANTAGANDE 
Det slutliga planförslaget lämnas över till kommunfullmäktige för antagande. 

 

EVENTUELLT ÖVERKLAGANDE 
Eventuella överklaganden ska inom 3 veckor skickas till den instans som tagit beslutet 
om antagande.  

 

LAGA KRAFT 
Om planen inte överklagas vinner handlingen laga kraft, cirka 4 veckor efter beslutet 
om antagande.   
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PLANDATA 
PLANOMRÅDETS LÄGE OCH AVGRÄNSNING 
Planområdet för den gällande detaljplanen är cirka 1 km2, ungefär 400 000 m2 berörs av 
det nya förslaget till detaljplan. Planområdet är belägen söder om Nabben och Skäret i ett 
småbrutet landskap med skog, betesmark, åkrar och en mängd stengärden. Norr om 
planområdet ligger Skärets naturreservat och mindre bostadsområden, som vetter mot 
Skälderviken. Brunnby ligger strax väster om planområdet.  

 
Bild: Röd ring visar ungefärligt planområde. 
 

             MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN 
Fastigheten Fjälastorp 6:3 ägs idag av Höganäs kommun men är upplåten genom olika 
arrendeavtal och hyresavtal till andra parter. Fastigheten Fjälastorp 6:5 ägs av S:t Arilds 
golfklubb. Fastigheten Fjälastorp 9:2 är privatägd och Brunnby 1:1 ägs av Svenska kyrkan. 

 
Bild: Röda ringar visar aktuella fastigheter som ingår i planområdet.  

Nabben 

Skäret 

S:t Arilds golfbana 

Brunnby 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
ÖVERSIKTLIGA PLANER 
ÖVERSIKTSPLAN FÖR HÖGANÄS KOMMUN 
Översiktsplan för Höganäs kommun, ÖP 2035, vann laga kraft den 6 december 2019. 
Översiktsplanen är inte ett juridiskt bindande dokument utan används vägledande för hur 
mark- och vattenområden ska användas. I översiktsplanen är den största delen av 
planområdet utpekat som grönstruktur och en mindre del i nordost är utpekat som 
landsbygdsområde.  
 
Syftet med detaljplanen är bland annat att ta bort flera befintliga byggrätter för att kunna 
bilda ett kommunalt naturreservat, vilket överensstämmer med översiktsplanen. Bildandet 
av det kommunala naturreservatet möjliggör för tillskapande och bevarande av höga 
naturvärden. Golfverksamhetens fastighetsgränser fastställs i detaljplanen och bidrar till 
en grönstruktur inom planområdet i enlighet med översiktsplanen. De 
övernattningsstugor som möjliggörs för golfbanans verksamhet föreslås till största del på 
i dagsläget redan mark om i dagsläget används för parkering. Den befintliga hästgården 
samt bostaden på Fjälastorp 9:2 är redan en del av grönstrukturområdet samt 
landsbygdsområdet och detaljplanen fastställer främst befintliga förhållanden.  
 
Inom två ytor tillkommer även möjligheten för att inom föreslagen detaljplan uppföra två 
stycken fritidshusområde. Byggrätterna med bostäder och fritidshus från den gällande 
detaljplanen är dels flyttade samt borttagna och skadar därmed inte påtagligt 
grönstrukturen i den föreslagna detaljplanen. Delar av den föreslagna detaljplanen avviker 
från utpekad markanvändning i översiktsplanen samt vissa av riktlinjerna i strategin 
”Förbättra förutsättningarna för en levande landsbygd” enligt kommunens översiktsplan. 
I strategin är det annars utskrivet att många företag inom besöksnäringen har sin bas på 
landsbygden och att landsbygden spelar en viktig roll i det kretslopp som ger oss arbeten. 
Landsbygden bidrar även tillsammans med serviceorterna till en variation av upplevelser i 
kommunen. Enligt översiktsplanen ska inte någon ny exploatering medges utmed kusten 
och mellan samhällena. Värdet i det utpekade området för grönstruktur kommer att 
bevaras och kommer inte att påtagligt skadas av föreslagen detaljplan. Inom föreslaget 
planområde har behovet förändrats från tiden då översiktsplanen blev antagen eftersom 
golfbanans verksamhet vill utveckla sin verksamhet samt att ett intresse för 
fritidsbebyggelse har uppkommit.   
 

 
Bild: Kartutsnitt av gällande översiktsplan. Rödmarkerat området visar ungefärligt planområde 

 

DETALJPLANER OCH FÖRORDNANDEN 
För området gäller följande detaljplaner: 
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FÖRSLAG TILL BYGGNADSPLAN FÖR FJÄLASTORP 9:1 M FL 
Gällande detaljplan vann laga kraft 1985-11-12 och föreslår bland annat golfbana, 
fritidshus för uthyrning, naturpark och samlings- och föreningslokaler. 
Genomförandetiden för gällande detaljplan har gått ut. Gällande detaljplan kommer 
delvis att ersättas med detta planförslag, resterande kommer att fortsätta gälla.  
 

 
 Bild: Kartutsnitt av gällande detaljplan. Gällande detaljplan utanför det rödmarkerade området (föreslaget planområde) kommer 
fortsätta gälla.  
 

DETALJPLAN FÖR DEL AV FJÄLASTORP 6:5 
Detaljplanen vann laga kraft 2008-07-17. Planens syfte är att möjliggöra uppförande av 
maskinhall söder om befintlig verkstad och maskinhallar. Detaljplanens genomförandetid 
har gått ut.  

 

FÖRSLAG TILL BYGGNADSPLAN FÖR DEL AV STUBBARP 
Detaljplanen vann laga kraft 1979-09-06. Detaljplanen redovisar bland annat att området 
ska användas till cirka 50 nya tomtplatser med bostadshus i en våning. Bebyggelsen ska 
anpassas till landskapets förutsättningar vad det gäller form och färg. Detaljplanens 
genomförandetid har gått ut. 
 

FÖRSLAG TILL ÄNDRING OCH UTVIDGNING AV BYGGNADSPLAN FÖR SKÄRETS 

BYGGNADSPLANEOMRÅDE 
Detaljplanen vann laga kraft 1995-12-07. Detaljplanen redovisar bland annat att området 
ska användas till bostäder och jordbruk. Detaljplanens genomförandetid har gått ut. 
 

DETALJPLAN FÖR STUBBARP 21:1 M FL 
Detaljplanen vann laga kraft 2010-07-15. Planens syfte är att bekräfta pågående 
användning samt att införa varsamhetsbestämmelser och skyddsbestämmelse med hänsyn 
till de byggnaderna av kulturmiljövärde. Detaljplanens genomförandetid har gått ut. 
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Bild: Kartutsnitt av gällande detaljplaner. Röd markering är ungefärligt planområde.  

 

KOMMUNALA PLANERINGSUNDERLAG  
 

NATURVÅRDSPLAN 
Värdefull natur i Höganäs kommun, Naturvårdsplan för Höganäs kommun antogs av 
kommunfullmäktige 2017-02-23 (§ 18) och fungerar som en ”kunskapsbank” och ett 
planeringsunderlag för framtida kommunala beslut som rör utnyttjandet av mark och 
vatten. I naturvårdsplanen beskrivs det aktuella planområdet som ett småbrutet landskap 
med skog, betesmarker, åkrar, golfbana och en mängd småbiotoper som dammar, busk- 
och trädrika holmar och stengärden. I naturvårdsplanen beskrivs bland annat, som berör 
aktuellt planområdet, att området har som helhet ett mycket högt värde för hotade och 
missgynnade arter och högt värde som grönstruktur. Golfbanan har också ett mycket 
högt värde som tätortsnära natur för rekreation. Områdets landskapsbild bör bibehållas 
och skogen bör skyddas mot avverkning. I Naturvårdsplanen står det också att om 
detaljplanen genomförs fullt ut kommer det innebära en stor konflikt med naturvärdena 
eftersom delar av skogen då måste tas ner. 
 

PARKERINGSPOLICY OCH PARKERINGSNORM 
Det finns en parkeringsnorm för Höganäs kommun som är antagen av 
kommunfullmäktige 2013-09-19. Det finns också en parkeringspolicy som tagits fram för 
att definiera när och var det går att frångå parkeringsnormen. Exempelvis kan man 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. 

 

DAGVATTENPOLICY  
Höganäs kommun har en dagvattenpolicy från år 2014. Dagvattnet ska vara en positiv 
resurs vid samhällsbyggandet och ett tilltalande inslag i omgivningen. Vid avledning av 
dagvatten till recipient eller ledning som är känslig för ytterligare flödesbelastning, ska 
flödet begränsas genom exempelvis fördröjning av dagvattnet. Vid avledning av dagvatten 
till recipient, som är känslig för föroreningar eller närsalter ska dagvattnet renas på 
lämpligt vis innan det når recipienten. Vid nybyggnation ska dagvattensystemen utformas 
så att påverkan på den naturliga vattenbalansen i omgivningarna blir så liten som möjligt. 
Om möjligt ska hårdgjorda ytor undvikas för att minska hastig dagvattenavrinning. 
Dagvattenanläggningar ska utformas så att allvarliga skador på byggnad eller anläggning 
på grund av uppdämning vid kraftiga regn undviks. Vid höjdsättning av nya områden ska 
beaktas att i de fall dagvattensystemet är fullt belastat, bör dagvatten kunna avledas 
ytledes från området. All byggnation ska förutsätta att dagvattnets uppdämningsnivå är 
gatunivå. Med detta menas att dagvatten vid kraftiga regn tillåts stiga upp till gatans nivå. 
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Vid extrema situationer tillåts dagvatten även dämma upp över gatans nivå och ansamlas 
på densamma under en kortare period.  

 

RIKSINTRESSEN 
KULTURMILJÖVÅRDEN  
Delar av planområdet ingår i område definierat som riksintresse för kulturmiljö enligt 3 
kap 6 § miljöbalken. 

 
Området Kullaberg (M1) omfattas av riksintresse för kulturmiljövård. Motivering till 
riksintresset är ”Kustmiljö och odlingslandskap framvuxet ur det forna Kulla fälad med 
bosättningskontinuitet sedan förhistorisk tid med talrika bevarade fornlämningsmiljöer i 
ett variationsrikt landskap med sockencentrum, bymiljöer, fiskelägen, badorter och en av 
landets äldsta, mycket strategiskt belägen fyrplats. Ur främst fiskelägena har successivt 
samhällsbildningar vuxit fram från tiden sent 1800-tal till tidigt 1900-tal. Krapperups slott 
av medeltida ursprung och omgivande parker samt den av godsförvaltningen präglade 
bebyggelsen och odlingslandskapet.” Uttryckt i riksintresset är även ”Fornlämningsrikt 
område med välbevarade fornlämningar från i synnerhet brons- och järnålder i form av 
gravhögar, stensättningar och domarringar, välbevarat odlingslandskap, äldre vägnät och 
bevarade hägnadssystem samt allésystem. Brunnby medeltida kyrka och sockencentrum med 
skola, f.d. kommunalhus, tiondelada, prästgård och välbevarat äldre byggnadsbestånd. 
Den kringbyggda korsvirkesgården Himmelstorp, Björkeröds by med 1800-
talsbebyggelse. Krapperups 1600-tals slott med välbevarad bebyggelse och tillhörande 
parker, vallgravar, stationshus, Bräcke holländarmölla och Vattenmöllan, änkesätet 
Kockenhus från 1900-talets början. Fiskelägena Arild, Skäret, Nyhamnsläge och Lerhamn 
med karaktäristiska fiskarstugor och kaptensgårdar från tiden sent 1700-1900-tal samt 
äldre hamnanläggningar. Badorterna Mölle och Arild med välbevarat byggnadsbestånd 
från tiden kring sekelskiftet 1900, Mölle och Arilds kapell. Kullens fyr från 1900-talets 
början med strategiskt läge på Kullabergs västra spets.” I området ingår även Karl XII:s 
skans i Mölle som ingått i 1700-talets försvarssystem av Öresundskusten. 
 
Riksintresse för kulturmiljövården anses sammantaget inte påverkas negativt av förslaget.  

 
Bild: Röd ring visar ungefärligt planområde i förhållande till riksintresse kulturmiljövården. 

 

NATURVÅRD 
Planområdet ingår i område definierat som riksintresse för naturvård enligt 3 kap 6 § 
miljöbalken. Värdeomdömet lyder: 
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”Lerhamn-Arild-Farhult utgör ett representativt odlingslandskap med fiskejordbruk i 
kustbygd. Naturbetesmarker som utgörs av öppen hagmark och havsstrandängar 
förekommer vid Görslövsåns mynning. Här återfinns delvis art- och individrika 
växtsamhällen med hävdgynnade arter som kattfot och knägräs. Våtmarksområdet vid 
Görslövsåns mynning utgörs av ett värdefullt våtmarkskomplex/strandkomplex med en 
högt värderad marin strandäng. Lokalen är även en viktig fågellokal. Området mellan 
Vegeåns mynning och Ängelholm har välutvecklade kustdyner som är bevuxna med 
tallskog. Innanför dynerna vidtar en sänka med sumpskog.”  
 

 
Riksintresse för naturvård anses bli positivt påverkat av förslaget, då de byggrätter som 
finns i område med höga naturvärden tas bort och naturreservat bildas. Detaljplanen är 
en förutsättning för bildande av naturreservatet. 

 
Bild: Röd ring visar ungefärligt planområde i förhållande till riksintresse naturvård. 

 

FRILUFTSLIV 
Planområdet ingår i område definierat som riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap 6§ 
miljöbalken. Värdebeskrivningen lyder: 
 
”Urbergshorsten Kullaberg är en märklig terrängform med höga toppar och klippor som 
stupar brant ner i havet. Skogar med såväl barr- som lövträd dominerar på berget men här 
finns också rester av enbevuxna ljung- och fäladsmarker, åker och äng. På flera platser 
kan man uppleva långa utblickar över omgivningen och från den högsta punkten Håkull 
med sina 187,5 meter har man en vidsträckt utsikt över hav och land. Kustlinjen är 
varierad med vikar, uddar, klyftor, tunnlar och skär. I strandzonen återfinns raukar, 
grottor och klapperstensfält. Vid Kullaberg sker en övergång från Öresunds brackvatten 
till de saltare vattenförhållanden som präglar den svenska kusten norröver, vilket skapar 
förutsättningar för en bred marin artsammansättning. De varierade naturförhållandena på 
land och det gynnsamma klimatet har gjort att det totala antalet växt- och djurarter är 
stort och flera sällsynta arter kan hittas här. Berget präglas av en mycket lång 
kulturpåverkan och lämningar från stenåldern och framåt har påträffats. Krapperups 
sätesgård med anor från medeltiden har haft en betydande påverkan på bygden och 
landskapet. Längs hela västkusten förekommer fragmenterade strandängar och kusthedar, 
och i norr mellan Arild och Svanshall finns bland annat rester av ljunghed. Stränderna är 
smala och varierade med klippor, klappersten och långrunda sandstränder. Det marina 
naturreservatet Grollegrund omfattar en mångfald av värdefulla bottenmiljöer och har en 
artrik algflora och fiskfauna. Pålsjöområdet vid Helsingborg kännetecknas av Landborgen 
som löper längs kusten och sluttar brant mot Öresund. Ovanför Landborgen är 
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landskapet plattare med inslag av raviner. Bitvis är utblickarna över havet vidsträckta. 
Naturmiljön i området präglas av variationen mellan ädellövskog, betesmarker och åker, 
och man hittar ett stort antal kulturskapade strukturer. Sofiero slott och park är ett 
välbesökt turistmå Naturreservaten på Kullberg är några av de mest välbesökta i landet 
och lockar varje år flera hundratusen människor från Skåne, Sverige och utlandet, inte 
minst Danmark. Längst ut på berget ligger Kullens fyr och här finns även ett Naturum 
som utgör centrum för friluftslivet i området, och där kan besökare ta del av information 
om områdets geologi, flora, fauna och kulturhistoria. På berget finns många stigar och 
leder där man kan vandra antingen genom bokskogen eller längs med kustlinjen. 
Kullaleden är en del av Skåneleden och löper runt hela Kullahalvön. På berget finns även 
goda möjligheter till att stort antal aktiviteter som fågelskådning, naturstudier, 
klippklättring och bad. På Östra Kullaberg finns flera skogsvägar som, förutom vandring, 
är lämpliga för cykelturer. Vattnet vid Kullaberg är attraktivt för dykning och här finns en 
undervattensled där dykare får uppleva allt från en mjuk klapperstensmal till klippkanter 
och raukar. Havsområdet erbjuder goda möjligheter till ett varierat fritidsfiske och 
kajakpaddling. Strandzonen söder om Kullaberg är bitvis smal och kantas av en rad 
kustsamhällen, men tillgängligheten för friluftslivet är ändå relativt god. Kullaleden löper 
längs med havet. De många naturreservat erbjuder enklare anläggningar för friluftslivet 
och det finns ett antal iordningställda badplatser. Naturreservatet Kulla-Gunnarstorp 
erbjuder, förutom den vackra utsikten, såväl bad som flera markerade stigar genom 
vackra skogsmarker och betade eller uppodlade landskap. Vid Grollegrund finns 
möjlighet till fritidsfiske och naturstudier. Hela riksintresseområdet är lättillgängligt med 
bil och kollektivtrafik. Parkeringar finns på ett flertal ställen.” 
 
Riksintresse för friluftsliv anses påverkas övervägande positivt av förslaget, eftersom stora 
delar av områdes natur säkras för framtiden. 

 
Bild: Röd ring visar ungefärligt planområdet i förhållande till riksintresse friluftsliv. 
 
 
 

 

RÖRLIGT FRILUFTSLIV 
Planområdet ingår i område definierat som riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap 
2 § miljöbalken. Enligt kommunens översiktsplan är viktiga delar av identiteten hos 
Höganäs kommun, vattnet, naturen och ett aktivt friluftsliv. Översiktsplanen lyfter fram 
och föreslår åtgärder som utvecklar friluftslivet inom riksintresseområdet genom att 

Page 112 of 250



ANTAGANDEHANDLING, 2022-05-12                       PLANBESKRIVNING, DETALJPLAN FÖR FJÄLASTORP 6:3 MED 

FLERA 

 
12             SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN 

 
 

stärka och utveckla Kullaleden och Kattegattsleden, och därmed öka tillgängligheten till 
natur- och vattenmiljöerna.  
 

 
Bild: Röd ring visar ungefärligt planområde i förhållande till riksintresse rörligt friluftsliv 

 
Riksintresse för rörligt friluftsliv anses påverkas positivt av förslaget, eftersom stora delar 
av områdets natur säkras för framtiden. 
 
 

KUSTZON 
Planområdet ingår i område definierat som riksintresse för högexploaterad kustzon 
enligt 4 kap miljöbalken. 
 
Längs hela Skånes kust ligger ett mellan 3-5 kilometer brett bälte som är riksintresse för 
kustzon. Ny bebyggelse ska prövas restriktivt så att allmänhetens tillgång och 
tillgänglighet till strandområdena inte påverkas negativt. Kustzonen är också av 
riksintresse ur häcknings- och rastningssynpunkt för fågel. Riksintresset ska även se till att 
friluftslivet och turismen utvecklas på ett sådant sätt att områdena som är särskilt känsliga 
för slitage, eller med hänsyn till floran och faunan skyddas så att erforderlig hänsyn ta till 
naturvårdsintressena. 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.” 
 
Föreslagen detaljplan förbättrar förutsättningarna för allmänhetens tillgång till kusten 
eftersom föreslagna detaljplan möjliggör mycket färre byggrätter för bostads- och 
fritidsbebyggelse än den gällande och exploateringen flyttas utanför värdefull miljö. Det 
som i dagsläget är till största del skog och betesmark är det som förslagsvis ska omfattas 
av naturreservatsbildning. Det kommer finnas gott om grönområden som kan användas 
för friluftsliv- och rekreationsändamål i området. Förutom att det i naturvårdsplanen står 
att området har som helhet ett mycket högt värde för hotade och missgynnade arter och 
högt värde som grönstruktur, framgår det även att den befintliga detaljplanen behöver 
revideras så att de byggrätter som står i konflikt med naturvärdena släcks ut. I den 
föreslagna detaljplan släcks de byggrätter som står i konflikt till de höga naturvärdena och 
resterande flyttas.  
 
Den föreslagna detaljplanen medger en utveckling av det lokala näringslivet enligt 
undantagsbestämmelsen för riksintresset för högexploaterad kust. En utveckling av 
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golfbanans verksamhet med möjlighet att uppföra övernattningsboende kan bidra till att 
fler söker sig till golfverksamheten samt Skäret.  
 
De två fritidshusområden som föreslås uppföras kan bidra till det lokala näringslivet 
genom främst besöksnäringen då ett åretruntbaserat besöksmål med närhet till rekreation 
och turism möjliggörs. De bedöms inte heller skada de värden som skyddas av 
riksintresset kustzon.  
 
 

 
Bild: Röd ring visar ungefärligt planområde i förhållande till riksintresse kustzon. 
 

Riksintresse för kustzon anses sammantaget inte påverkas negativt av förslaget.  
 
 

TOTALFÖRSVARET 
Genom planområdet går ett influensområde, som är ett riksintresse för totalförsvaret. 
Planförslaget innebär inte någon hög bebyggelse och anses därför inte påverka 
riksintresset negativt. 
 

 
Bild: Röd ring visar ungefärligt planområde. Den orangefärgade markeringen visar ett influensområde som är ett riksintresse för 
totalförsvarets militära del. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR 
OMRÅDET IDAG 
Den södra delen av området används som golfbana idag. Den norra delen av 
planområdet arrenderas ut till privatpersoner som bor och/eller brukar marken. Skogen 
arrenderas ut till jaktlag. Förutom golfbanan är marken inte inbjudande för allmänheten. 
 

 
Bild: Planområdet sett från golfbanan upp mot bostadshuset på Knävlavägen. 

 

 

LANDSKAPSBILD 
LANDSKAPSBILD, TOPOGRAFI OCH GEOLOGI 
Den södra delen av det föreslagna planområdet består av golfbana. Där finns också ett 
område för golfklubbens klubbhus med restaurang och andra tillhörande faciliteter. I 
söder finns också golfbanans parkering. I den mellersta delen av det föreslagna 
planområdet finns en skog med höga biologiska värden. Den övre delen av planområdet 
består av betesmark. Utmed Knävlavägen i de norra delarna finns också en gård. Enligt 
SGUs jordartskarta består planområdet till största del av morän och berg. Det 
förekommer också sand i den nordöstra delen. I de södra delarna av det tilltänka 
planområdet är terrängen mellan cirka 30-34 meter över havet. I de nordöstra delarna är 
marken cirka 37 meter över havet. I norr är det cirka 40-45 meter över havet. 

 

FRITID OCH REKREATION 
Det finns en golfbana inom planområdet. Skärets naturreservat ligger cirka 300 meter 
från planområdet. Det är cirka 2 kilometer till Arild, där finns det två lekplatser, hamn 
och badplatser.  
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VEGETATION  
Landskapet är småbrutet med skog, betesmarker, åkrar, golfbana och en mängd 
småbiotoper som dammar, busk- och trädrika holmar och stengärden. Grönstrukturen är 
välutvecklad med många kontaktytor utåt mot Kullaberg, Arild, naturreservaten Skäret 
och österut. Skogarna kan klassas som sekundära naturskogar, det vill säga naturligt 
etablerade, men historiskt påverkade av bete och virkesuttag. Det innebär att 
trädkontinuitet bör finnas, det vill säga området har aldrig varit helt fritt på skogsträd. I 
nordväst dominerar välutvecklad skogsek och bok.  
 
Buskskiktet är rikt med hassel, rundhagtorn, benved, måbär, olvon med flera. Österut 
ersätts boken av lövsumpskogar med klibbal och äldre igenväxningsmarker med skogsek 

och björk. Inslaget av vildkaprifol är markant. Markfloran innehåller både hed- och 
lundarter. Där jordarna är magrare och mer präglade av urberget ses 

liljekonvalj, ekorrbär, vitsippa, harsyra med flera. I gläntor och bryn finns buskage av 

hagtorn, nypon, slån och fläder. Ruffarna inom golfbaneområdet är ängsartade med en 
bitvis artrik örtvegetation som skördas sent på säsongen. 

 

DJURLIV 
Vid en inventering av skogarna under år 2014 påträffades då tolv rödlistade arter av 
insekter, vilket är ett stort antal jämfört med andra skogsområden i kommunen, exklusive 
Kullaberg. Utöver dessa fanns även ett tjugotal andra för naturvården intressanta arter. 
Gemensamt för flertalet av dessa arter är kravet på god tillgång på död ved och då gärna 
ihåliga träd. Groddjuren är färre och utgörs av triviala arter, med undantag för större 
vattensalamander. Flertalet av dem har tidigare påträffats i de dammar som finns inom 
golfbaneområdet. Fågellivet är rikt och gynnat av den ogallrade skogen och variationen av 
biotoper. Skogsområdet har som helhet ett mycket högt värde för hotade och 
missgynnade arter. 
  

FORNLÄMNINGAR 
Inom planområdet finns kända fornlämningar. Fornlämningar är skyddade enligt 
kulturmiljölagen. Skulle fornlämningar påträffas vid markingrepp skall arbetet omedelbart 
avbrytas och kontakt tas med Länsstyrelsen enligt 2 kap. 10 § Kulturmiljölagen. 

 
Vidare har information hämtats från Riksantikvarieämbetets webbaserade databas Fornsök 
där följande punkter har inventerats: 
 

1. Kulturhistorisk lämning, en hägnad bestående av en stenmur. 
2. Fossil åker där det också finns stensättningar, högar och hällristningar. 
3. Stenåldersboplats 
4. Lämning av en kallkälla. 
5. Fyndplats  
6. Järnålderboplats 
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Bild: Karta från Fornsök (Riksantikvarieämbetet) över planområdet. 

 
Det finns också fornlämningar precis utanför planområdesgränsen, boplats och fossil 
åker. 
 

BEBYGGELSE 
Gården 
Utmed Knävlavägen finns en gård som kommunen äger och arrenderar ut. På platsen har 
det funnits en gårdsbyggnation sen åtminstone 1860-talet, troligen tidigare. Gården har 
redan i dagsläget djurhållning i det befintliga stallet och använder ytan österut precis intill 
som betesmark för djuren. Huvudbyggnaden är ett en- och en halvplans enbostadshus 
med källare. Fasaderna är putsade och taket är av rött tegel, snickerierna är målade i en 
brunröd färg. Fönstren är höga tvåluftsfönster med överliggande luft på bottenvåningen 
och tre ytterdörrar med liggande fönsterparti ovan dörren. Vid huvudentrén finns en 
farstukvist. På taket finns två skorstenar i originalutförande. Byggnaden kan när det gäller 
detaljer stilmässigt hänföras till runt sekelskiftet 1800/1900, men volymmässigt är den 
mer av villakaraktär. 

Bild: Bostadshuset på gården. 
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På gården finns det också en stor stallbyggnad i dåligt skick och några små 
komplementbyggnader. Det finns också en mindre stallbyggnad med tegelfasad och 
eternittak, som har ett bevarandevärde.  

 
Bild: Mindre stallbyggnad på gården med tegelfasader. 

 
Fjälastorp 9:2 
På fastigheten Fjälastorp 9:2 finns ett en-och en halvplans hus med gul tegelfasad och rött 
tegeltak i 40-talskaraktär, på baksidan finns ett tillbyggt uterum och på östra fasaden en 
tidsenlig balkong. På fastigheten finns en komplementbyggnad samt en carport. 

 
Bild: Bostadshuset på Fjälastorp 9:2 

 
Arilds golfbana 
Bebyggelsen vid Arilds golfbana är från början en gammal fyrlängad gård. Byggnationen 
är idag utformad med tre längor runt en gårdsplan varav den ena är en ursprunglig 
byggnad. Denna byggnad är en stallbyggnad i ursprungligt skick, utvändigt väl 
underhållen. Den äldre stallbyggnaden är i korsvirke med en gavelvägg murad i sten, taket 
är av eternit. Stallbyggnaden har en datering från 1785 (MDCCLXXXV). Resterande 
byggnation är av nyare karaktär. Det finns även några mindre komplementbyggnader 
relaterade till golfbanans behov. 
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Bild: Den äldre stallbyggnaden på Fjälastorp 6:5. 
 

Gamla transformatorstationen 
Inom området som kommer ingå i naturreservatsbildningen finns det en befintlig 
transformatorstation som inte längre är i bruk och som har bevarandevärda kvaliteter. 
Denna äldre typ av transformatorstationer finns det endast ett fåtal av i kommunen.  

 
Bild: Den gamla transformatorstationen 

 

ALLMÄN OCH KOMMERSIELL SERVICE 
Det finns en fristående förskola och skola i Brunnby. Närmsta kommunala skola finns i 
Nyhamnsläge och Jonstorp, där finns det också mataffärer. Restauranger och caféer finns, 
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framförallt sommartid, i Arild och Skäret. Även golfbanan har en egen restaurang och 
golfbutik. Annan service finns i Höganäs tätort. 
 

TRAFIK 
BILTRAFIK 
Planområdet gränsar till Norra Kustvägen, väg 1451, där trafikflödet är cirka 1400 fordon 
per dygn. Det finns två anslutningar i norr till planområdet från Norra Kustvägen och en 
anslutning till planområdet nordöstra sida till Gamla Södåkravägen. Det finns också en 
anslutning i den sydöstra delen från Gamla Södåkravägen till tre befintliga fastigheter. 

 

GÅNG- OCH CYKELTRAFIK 
Kattegattleden (cykel) och Kullaleden (gång) finns i nära anslutning till området. Det 
finns dock inga andra cykel- eller gångvägar. 
 

KOLLEKTIVTRAFIK 
Det finns en busshållplats i nära anslutning till den norra delen av planområdet. Buss 
nummer 224 trafikerar Arild-Jonstorp-(Ingelsträde)-Mjöhult-Hjälmshult. Det går 11-12 
turer om dagen i vardera riktning. På helgen finns det fyra turer i vardera riktning, men då 
går bussen endast mellan Arild och Jonstorp och omvänt. Den måste dock beställas i 
förväg. 
 

PARKERING 
Det finns befintlig parkering till golfbanan. Gården utmed Knävlavägen har befintlig 
parkeringsplats, även bostaden på Fjälastorp 9:2 har befintlig parkering. 

 

GATURUMMEN 
Knävlavägen är en grusväg medan golfbanan är asfalterad. Båda gatorna ligger med natur 
på båda sidor. 

 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 
VATTEN OCH AVLOPP 
Golfbanans klubbhus och bostadshuset på Knävlavägen ingår i kommunens 
verksamhetsområde för vatten och avlopp. Övriga områden för föreslagen bebyggelse 
saknar i dagsläget vatten och avlopp.  
 

DAGVATTENHANTERING 
Planområdet ingår inte i kommunens verksamhetsområde för dagvatten. 
 

EL, FIBER OCH VÄRME 
Det finns befintliga nätstationer i närheten som det går att koppla in el ifrån. Eventuellt 
måste man förstärka befintligt nät. Det finns möjlighet att koppla in fiber. Det finns ingen 
fjärrvärme i området. Det finns en befintlig transformatorstation intill Fjälastorp 6:5.   
 

HÄLSA, SÄKERHET 
BULLER  
Hastigheten på Norra Kustvägen förbi planområdet är 70 km/h och det kör cirka 1400 
fordon per dygn på Norra Kustvägen.  
 
Område 1 (västra området) 
Bullernivån för område 1 är räknat från den närmsta möjliga byggrätten inom området 
och ligger cirka 29 meter från Norra Kustvägen. Området har en ekvivalentnivå och 
maxnivå som överstiger riktvärden för uteplats.  
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Område 2 (östra området) 
Bullernivån för område 2 är räknat från den närmsta möjliga byggrätten inom området 
och ligger cirka 55 meter från Norra Kustvägen. Området har en ekvivalentnivå som 
överstiger riktvärde för uteplats vid år 2040. Det tillkommer inte buller till område 2 från 
Gamla Södåkravägen som överskrider riktvärden för buller.  

 
 
 
 

 
Område 4 (Fjälastorp 9:2) 
Bullerberäkningarna inom område 3 har tagits vid tre olika punkter då det finns ett 
befintligt hus på platsen idag. För befintlig fasad närmast Norra Kustvägen är det cirka 20 
meter till Norra Kustvägen.  
 

Fasad norr (20 meter) Nuläge (dBA) Prognos 2040 (dBA) 

Ekvivalentnivå  58 59 

Maxnivå 75 76 

 
Den närmsta möjliga byggrätten ligger inom cirka 15,5 meters avstånd från Norra 
Kustvägens vägmitt. 
 

Byggrätt (15,5 meter) Nuläge (dBA) Prognos 2040 (dBA) 

Ekvivalentnivå  59 60 

Maxnivå 77 78 

 
Beräkningar för bullernivåer har även tagits fram för uteplats söder om huset. Cirka 2 
meter från fasad. I dagsläget klarar Fjälastorp 9:2 riktvärdena för buller vid uteplats.  
 

Uteplats (29 meter) Nuläge (dBA) Prognos 2040 (dBA) 

Ekvivalentnivå  50 51 

Maxnivå 64 65 

 
 

JORDBRUK OCH DJURHÅLLNING 
Både väst och öst om Knävlavägen finns mindre hagar med skogsbeten som ingår i ett 
jordbruksarrende. I detta arrende ingår ett äldre stall med gödselplatta och några mindre 
byggnader. Jordbruksmarken har i dagsläget lågt brukningsvärde.  

 

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

 

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

Fasad (29 meter)  Nuläge (dBA) Prognos 2040 (dBA) 

Ekvivalentnivå  56 57 

Maxnivå 72 72 

Fasad (55 meter) Nuläge (dBA) Prognos 2040 (dBA) 

Ekvivalentnivå  53 54 

Maxnivå 66 67 
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PLANFÖRSLAG 
 

SAMMANFATTNING 
Den framtida markanvändningen omfattar natur, eftersom det ska bildas ett kommunalt 
naturreservat. I den södra delen av planen kommer det att möjliggöras för 
besöksanläggning, golfbana. Besöksanläggningen innebär att golfbanan kan utveckla sin 
verksamhet och tillskapa stugor för övernattande gäster. Planförslaget innebär också att 
fastighetsgränserna mellan Fjälastorp 6:5 och Fjälastorp 6:3 fastställs då de i dagsläget inte 
överensstämmer med verkligheten. Den framtida markanvändningen omfattar också 
fritidshus i två olika områden. I den nordvästra delen kommer det att möjliggöras för 20 
nya fritidshus. I den nordöstra delen kommer det att möjliggöras för 13 fritidshus. 
Dessutom kommer den befintliga gården på Knävlavägen att styckas av till en bostad 
med kringliggande gård. Det finns också en befintlig bostad (Fjälastorp 9:2) vars fastighet 
och byggrätt blir något större.  

 
Planförslaget innefattar: 

• Natur 

• Besöksanläggning 

• Fritidshus 

• Stall 

• Betesmark 
 

FÖRESLAGEN STRUKTUR, BEBYGGELSE 
BOSTADSBEBYGGELSE 
Inom den föreslagna detaljplanen finns fyra olika områden för bostäder samt 
fritidsbebyggelse, som betecknas med B (gult område) i plankartan. 
 
 

 
Bild: Vy över område med befintliga bostäder och förslagna fritidshusområde.  
 

Inom område 1 föreslås 20 fritidshus med nockhöjd på 5,5 meter och takvinkel mellan 
22-30 graders lutning. Inom området föreslås bruttoarean uppgå till max 2300 
kvadratmeter, e1, och varje byggnad till högst 80 kvadratmeter i byggnadsarea, e3. Ut mot 
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Norra Kustvägen förses marken med prickmark ”marken får inte förses med byggnad” 
för att skapa ett avstånd till vägen samt ut mot fastigheterna i väster. Marken förses även 
med ett prickmarksområde på omkring 75 meter för att ny fritidsbebyggelse för att 
behålla avståndet till stallet.  
 
I område 2 föreslås 13 fritidshus med liknande planbestämmelser som i område 1, det vill 
säga en nockhöjd på 5,5 meter och takvinkel mellan 22-30 graders lutning, att varje 
byggnad föreslås vara max 80 kvadratmeter byggnadsarea, e3, och att området får en 
exploateringsgrad på max 1500 kvadratmeter bruttoarea, e1 i plankartan. Marken i den 
södra delen förses med prickmark för att hålla ett avstånd till skogen samt en bergknalle. 
På den östra sidan föreslås marken prickas, avsedd för gata in till området och vidare ner 
till golfbanan. 
 
Inom område 3 finns det i dagsläget befintlig bebyggelse. Bostadshuset och det gamla 
stallet inom området föreslås få varsamhetsbestämmelser och rivningsförbud. 
Bostadshuset det äldre stallet en nockhöjd får en nockhöjd på 4 meter. Den nyare 
stallbyggnaden föreslås få en bestämmelse om stall, L1, och hagen precis öster om föreslås 
en bestämmelse om betesmark och odling, ej växthus, L2. Detta för att kunna fortsätta ha 
den verksamhet på plats som finns idag. I övrigt föreslås ytan för området med 
bostadsbyggnaden och det gamla stallet få en planbestämmelse om en största 
byggnadsarea på 250 kvadratmeter, e4, och en högsta nockhöjd på 7 meter. Den nyare 
stallbyggnaden föreslås få en planbestämmelse om en största byggnadsarea på 900 
kvadratmeter, e4, och en nockhöjd på 11,5 meter. Detta för att möjliggöra en om- 
eller/och utbyggnad av exempelvis den nyare stallbyggnaden. På den östra sidan av den 
nyare stallbyggnaden föreslås prickad mark, 5 meter ut mot grannfastigheterna. Detta för 
att om en om- och/eller utbyggnad sker av stallet så ska detta inte ske närmare den 
föreslagna fritidsbebyggelsen i område 1 för att hålla ett skyddsavstånd.  
 
I område 4 föreslås byggrätten utökas något, då fastigheten utökas något söderut. 180 
kvadratmeter byggnadsarea, e4, föreslås som maximal exploateringsgrad på fastigheten. 
En bestämmelse, e2, om att ”inom fastigheten får max en huvudbyggnad, ett garage och 
ett hus eller annan gårdsbyggnad uppföras” föreslås också. Detta för att inte tillåta för fler 
huskroppar inom fastigheten. Nockhöjden föreslås till 8,5 meter för att bekräfta 
nuvarande byggnad. Området mot Norra Kustvägen förses med prickmark för att 
fortsätta hålla samma avstånd till vägen som i nu gällande detaljplan. I den södra delen av 
den nya fastigheten föreslås också prickmark för att hålla avstånd till naturmarken.  

 

KOMPLEMENTSBYGGNADER 
Till föreslagna fritidshusområdena 1 och 2 ska det till respektive område finnas tillgång till 
miljöhus.  

 

VERKSAMHETER OCH KOMMERSIELL SERVICE 
Golfbanan får en föreslagen markering med R1 (orange markering i plankartan) för 
besöksanläggning golfbana. I området föreslås också en användningsyta med R2 vilket 
innebär, besöksanläggning restaurang, tillfällig vistelse och idrott. Inom området R2 
möjliggörs för golfbanans verksamhet kan uppföra 12 stugor för övernattning. Inom ytan 
för övernattningsstugorna föreslås en byggnadsarea på 1200 kvadratmeter och en 
nockhöjd på 8 meter. Inom R2 möjliggörs också anläggande av padelbanor. Inom 
området för de 12 övernattningsstugorna är marken i dagsläget till största del hårdgjord 
parkering. I området för golfbanans gårdsbebyggelse föreslås 1300 kvadratmeter 
byggnadsarea så att golfbanan i framtiden kan bygga till restaurang eller liknande utrymme 
för golfbanans ändamål. Nockhöjden föreslås till 8 meter, det vill säga så höga som 
byggnaderna är idag. På den gamla gården finns också en kulturhistoriskt värdefull 
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byggnad som får rivningsförbud, r1, och varsamhetsbestämmelse, k6. Byggnaden föreslås 
också få en planbestämmelse för nockhöjd på 8 meter för att bekräfta den byggnaden 
som finns där idag. 

 
Bild: Exempel på hur stugorna kan se ut, enligt planansökan. 

 

KULTURHISTORISK BEBYGGELSE 
Huvudbyggnaden och den äldre stallbyggnaden på kommunens fastighet (Fjälastorp 6:3) 
samt den västra byggnaden i gårdsbebyggelsen på golfbanans fastighet (Fjälastorp 6:5) 
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.  
 
Huvudbyggnaden på Fjälastorp 6:3 föreslås förses med rivningsförbud, r1, då det är 
tidstypisk byggnad från sekelskiftet med villakaraktär. Byggnaden föreslås även få 
varsamhetsbestämmelser för att skydda den kulturhistoriska byggnaden. För byggnadens 
karaktärsdrag är volymen och fasadmaterialet viktigt, varför byggnaden har fått en 
bestämmelse om varsamhet, k1. Även byggnadens listverk och andra fasaddekorationer 
ska bibehållas till sin huvudsakliga omfattning och utformning och får inte förenklas, k2. 
För byggnadens karaktärsdrag är också fönster viktiga, varför fönster till form, material, 
indelning och proportioner ska bibehållas till sin utformning, k3. Det är också viktigt att 
taktäckning ska vara av tegel, k4, samt att skorsten ska till utformning och utseende 
bibehållas, k5. Den äldre stallbyggnaden föreslås förses med rivningsförbud, r1, då det är 
en kulturhistoriskt värdefull byggnad. Stallet föreslås också få en varsamhetsbestämmelse 
k1 då volym och fasadmaterial är viktigt för byggnadens karaktärsdrag. 
 
Gårdsbebyggelsen på Fjälastorp 6:5 har en ursprunglig länga kvar, en stallbyggnad från år 
1785. Den föreslås därför få ett rivningsförbud, r1, samt varsamhetsbestämmelser för att 
skydda den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden. Det är framförallt volymen och 
fasadmaterialen i gavlarna och på den östra sidan är de viktiga karaktärsdragen för 
byggnaden, k6.  
 
Inom naturområdet så tillkommer det en egenskapsyta för den gamla 
transformatorstationen med bestämmelser om att volym, material och detaljer ska 
bibehållas till sin utformning. Bestämmelsen möjliggör varsamhet för 
transformatorstationen i sin helhet som en historiskt intressant industriell byggnad, 
varsamhet1. Byggnaden bevaras på grund av sitt historiska och kulturhistoriska värde och 
med hjälp av den hänvisningen ska rivningslov nekas. För att neka rivningslov behövs då 
inget stöd för rivningsförbud i plankarta.   

 

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. 
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FÖRESLAGEN NATUR, REKREATION 
Planförslaget syftar bland annat till att skapa förutsättningar för bildande av naturreservat 
av skog och betesmark, men även att plangränserna justeras till att motsvara dagsläget. 
Båda aktiviteterna är i linje med riksintressena.  
 
Inom område 1 och område 3 föreslås även planbestämmelse om att vegetation ska 
bevaras, n1, samt att marklov krävs även för trädfällning och annan användning av 
vegetation, a1. Detta för att bevara den vegetation som i dagsläget ligger på 
jordbruksmarken och som kan innehålla en artrik miljö. Även för att bevara kulturvärdet i 
det äldre jordbrukslandskapet. 
 

 

RIKTLINJER FÖR NATUR OCH PARKS UTFÖRANDE OCH UTFORMNING 
Det är skog och betesmark på kommunal mark som ges planbestämmelsen Natur (grön 
markering i plankartan) och blir allmän platsmark. Efter att planen vunnit laga kraft avses 
kommunalt naturreservat kallat Fjälastorp skogar bildas för att långsiktigt säkra de höga 
naturvärdena då kommunen är markägare.   
 

FÖRESLAGEN TRAFIK, VÄGSTRUKTUR 
BILTRAFIK 
En trafikutredning gällande belastning på korsningarna till Norra Kustvägen och Gamla 
Södåkravägen har tagits fram för att visa effekterna av detaljplanens genomförande på 
vägnätet. Trafikutredningens samlade bedömning är att inga åtgärder behövs för en god 
funktion av korsningarna kring planområdet. Tillkommande trafik på totalt cirka 80 
fordonsrörelser från fritidshusen kommer inte att påverka kringliggande vägar eller 
korsningar. Bedömningen är baserad på råd i VGU samt uppmätta och bedömda 
trafikflöden under sommartid när trafikflödena är som högst i området. 

 

GÅNG- OCH CYKELTRAFIK 
I planförslaget föreslås inte några nya gång- eller cykelvägar. 

 

KOLLEKTIVTRAFIK 
I planförslaget föreslås inte några ändringar gällande kollektivtrafiken. 

 

PARKERING, VARUMOTTAGNING, UTFARTER 
Parkering till golfbanan finns redan och varumottagning sker på golfbanans fastighet. 
Parkering till föreslagen fritidhusbebyggelse ska ske på kvartersmark. 
 
Biltrafik till fritidshusområdet i väster (område 1) samt bostadshuset på gården (område 
3) angörs från Norra Kustvägen och befintlig infart till Knävlavägen. Det ska inte 
tillkomma nya direktanslutningar till Norra Kustvägen. Det östra området (område 2) 
samt golfbanan angörs via Golfvägens befintliga anslutning till Gamla Södåkravägen. 
Fjälastorp 9:2 angörs från befintlig infart till Norra Kustvägen. De tre fastigheterna 
utanför planområdet Fjälastorp 9:4, Fjälastorp 9:5 och Fjälastorp 9:6 angörs via Gamla 
Södåkravägen. 
 

FÖRESLAGEN TEKNISK FÖRSÖRJNING 
VATTEN OCH AVLOPP 
Bostadshusen på Fjälastorp 6:3 och Fjälastorp 9:2 har befintligt vatten och avlopp. Det 
föreslagna området för 20 fritidshus i den nordvästra delen kan koppla vatten och avlopp 
på befintliga ledningar strax norr om området, utmed Norra Kustvägen. Till de 13 
fritidshus som föreslås i den nordöstra delen av planen finns i dagsläget ingen bra 
påkopplingsmöjlighet för vatten och avlopp. Kapaciteten på de ledningar som finns nära 
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Gamla Södåkravägen är inte tillräckliga. De är underdimensionerade med begränsat 
vattentryck. Förslaget innebär därför att nya ledningar måste dras till anslutningen på 
Norra Kustvägen, cirka 1100 meter bort.  
 
I det nordvästra hörnet av område 1 finns det dragna VA-ledningar. Dessa kommer 
säkras genom u-område.  
 

DAGVATTENHANTERING 
Området ligger utanför kommunens verksamhetsområde i dagsläget och dagvattnet tas 
därför hand om lokalt inom planområdet. Största delen av dagvattnet som genereras av 
planområdet kommer att infiltreras på plats och hamna på lågpunkter inom området. 
Resten av dagvattenvolymerna som ytligt avleds via Görslövsån till Skälderviken. 
Föreslagen detaljplan kommer att få planbestämmelser om plushöjd. Detta för att 
plushöjderna i markplan fungerar som samling för dagvatten som silar föroreningar och 
näringsämnen genom sedimentation och genom det biologiska livet i dammen innan 
vattnet släpps ut i eller mot recipienten. Det viktiga med höjdsättning av mark är även att 
ta hänsyn till grannfastigheter för att minimera risken att svämma över till dessa.  

 

VÄRME 
För den föreslagna fritidshusbebyggelsen på Fjälastorp 6:3 behövs det en förstärkning för 
att kunna leverera el. Det finns en nätstation på Stenedalsvägen och en på Norra 
Kustvägen som går att koppla till. Fjärrvärme finns inte i området. 
 

AVFALL 
Avfall tas omhand inom kvartersmarken. Det är viktigt att renhållningsordningen för 
Höganäs kommun följs när det gäller framkomligheten och transportvägar för både kärl 
och renhållningsfordon.  
 

TRANSFORMATORSTATION 
Det finns en befintlig transformatorstation som föreslås ligga inom planbestämmelse för 
teknisk anläggning, E1. Transformatorstationen kommer fortsätta vara nåbar från 
Golfvägen.  

 

ÖVRIGA LEDNINGAR  
Fiber finns i hela kommunen och fastigheterna kan därför anslutas. 

 
Det finns en ledningsrätt dragen från Norra Kustvägen ner till golfbanan. Denna kommer 
inte att markeras ut i plankartan med u-område på grund av osäkerheten kring ledningens 
faktiska placering.  
 

HÄLSA, SÄKERHET 
BULLER  
På Norra Kustvägen är antalet fordon per dygn i dagsläget cirka 1 400 stycken. År 2040 
förväntas antalet fordon per dygn att ligga på cirka 1 760 stycken. Hastigheten på Norra 
kustvägen är 70 km/h. Avstånd har mätts till vägmitt för bullerberäkningarna.  
 
I område 1 och område 2 överstiger ekvivalentnivån och maxnivån riktvärden för 
uteplats. För att fritidsbebyggelsens uteplatser närmast Norra Kustvägen i väster inte ska 
drabbas av buller från vägen så läggs planbestämmelsen m1 om att bostäder ska ha 
tillgång till uteplats där riktlinjer för bullernivå vid uteplats ej överskrids. 
 
I område 4 överstiger ekvivalentnivån och maxnivån riktvärden för uteplats. På 
fastigheten inom område 4 finns ett befintligt bostadshus som utgörs av en 
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egnahemsbyggnad uppförd år 1955. För befintlig bostadsbebyggelse i nya detaljplaner går 
det inte enligt Boverket att ställa några krav på fastighetsägaren att bygga om sina hus i 
enlighet med den nya detaljplanen. Sådana krav kan bara ställas när bygglov söks. Då ska 
exakta placeringar av uteplats eller eventuella åtgärder inom alla områdena visas. 
Detaljplanens bestämmelser gäller alltså på samma sätt vid nybyggnad som vid förändring 
av befintlig bebyggelse. Område 4 förslås förses med planbestämmelse om att gällande 
riktlinjer för bullernivåer vid nybyggnad och/eller tillbyggnad av bostad ska uppfyllas, m2.  
 

JORDBRUK  
Både väst och öst om Knävlavägen finns mindre hagar med skogsbeten som ingår i ett 
jordbruksarrende. I detta arrende ingår ett äldre stall med gödselplatta och några mindre 
byggnader. Inom planområdet är de enda tillgängliga ytorna för fritidsbebyggelsen inom 
delar av det som i dagsläget är betesmark.  
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DETALJPLANENS GENOMFÖRANDE 
 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 
TIDSPLAN 
Målsättning är att detaljplanen ska antas under andra kvartalet år 2022.  

 

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 planläggning har ett avtal om fastighetsreglering upprättats mellan 
kommunen och S:t Arild golfklubb som redovisar marköverföringar mellan kommunens 
fastighet Fjälastorp 6:3 och golfklubbens fastighet 6:5. Ett avtal om fastighetsreglering är 
ett civilrättsligt avtal mellan två parter, i detta fall kommunen och golfklubben, som 
reglerar marköverföringar. 
 
Ett planavtal har upprättats där kommunen tillsammans med golfklubben bekostar 
planläggning.  
 
Ett avtal om fastighetsreglering mellan kommunen och ägare till Fjälastorp 9:2 har ingått 
mellan parterna. Detta avtal reglerar en marköverföring mellan kommunens fastighet 
Fjälastorp 6:3 och den privatägda fastigheten Fjälastorp 9:2. 
 
Avtalsservitut för väg kommer att skrivas mellan kommunens fastighet Fjälastorp 6:3 och 
fastigheterna Fjälastorp 9:4, Fjälastorp 9:5 och Fjälastorp 9:6. I dagsläget finns det ett 
servitut som beslutar vem som är väghållare för vägen. 
 
Nytt servitut kommer att skrivas mellan Höganäs kommun och S:t Arilds golfklubb för 
åtkomst till transformatorstation. Detta servitut kommer belasta Fjälastorp 6:5 och 
Fjälastorp 6:3. 

 

ANSVARSFÖRDELNING 
Höganäs kommun är huvudman för all allmän platsmark inom planområdet. 
Huvudmannaskapet innebär ett ansvar för drift och underhåll.  
 
Höganäs kommun har ansvar för att säkerställa anslutningens trafiksäkerhet ut mot Norra 
Kustvägen från västra delen av Knävlavägen innan bostäderna inom fritidshusområdet i 
väst (område 1) kan uppföras. I god tid före genomförandet ska kontakt tas med 
Trafikverket för godkännande av detaljutformning för den ändrade anslutningen.    
 
Det finns ett befintligt servitut där golfbanan har ansvar för drift och underhåll för 
Golfvägen.  
 
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. 
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA GENOMFÖRANDE FRÅGOR  
FASTIGHETSÄGARE 
Nuvarande fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den fastighetsförteckning som 
tillhör detaljplanen. 

 

FASTIGHETSINDELNINGSBESTÄMMELSER 
Fastighetsindelningsbestämmelser krävs inte för genomförandet av detaljplanen.  

 

FASTIGHETSBILDNINGSÅTGÄRDER 
Fastighetsreglering mellan kommunens fastighet Fjälastorp 6:3 och golfklubbens fastighet 
Fjälastorp 6:5 kommer genomföras först efter att detaljplanen är antagen.  
 
Avstyckning ska ske av del av Fjälastorp 6:3. En del av fastigheten Fjälastorp 6:3 kommer 
att regleras in i fastigheten Fjälastorp 9:2. Den södra delen av Golfvägen kommer att 
genom fastighetsreglering överföras från Höganäs kommuns fastighet Fjälastorp 6:3 till 
golfklubbens fastighet Fjälastorp 6:5.  
 
Beroende på hur fastighetsbildningen sker, gällande den norra delen av Golfvägen intill 
fritidsbebyggelsen, kan det vara aktuellt med inrättande av gemensamhetsanläggning för 
vägen i fråga. 
 
Området vid Fjälastorp 9:4, Fjälastorp 9:5 och Fjälastorp 9:6 kommer vid genomförandet 
av detaljplanen att regleras till en eller flera av de tre fastigheter som ligger där idag och 
inte ingå i en kommunal naturmarksfastighet.  
 

EKONOMISKA FRÅGOR 
KOSTNADER FÖR FRAMTAGANDE AV DETALJPLAN 
Detaljplanen bekostas av exploatören och kommunen genom planavtal.  
 

FASTIGHETSBILDNINGSÅTGÄRDER 
Kommunen åtar sig att bekosta fastighetsregleringen avseende fastigheterna Fjälastorp 6:5 
och Fjälastorp 6:3 samt avstyckning av del av Fjälastorp 6:3. Ägaren till Fjälastorp 9:2 
bekostar förrättningskostnaderna för fastighetsregleringen berörande sin fastighet.  
 

INLÖSEN, ERSÄTTNING 
Ändras eller upphävs detaljplanen under genomförandetiden har fastighetsägare rätt till 
ersättning för eventuell förlorad byggrätt som inte utnyttjas.  
 
Områden som utläggs som allmän plats innebär att kommunens med stöd av detaljplanen 
har rätt att lösa in den allmänna platsen utan överenskommelse med den berörda 
fastighetsägaren. Kommunen har också en skyldighet att på fastighetsägarens begära lösa 
in den allmänna platsmarken.  
 
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 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. 
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TEKNISKA FRÅGOR 
UTBYGGNAD AV ALLMÄNNA ANLÄGGNINGAR 
Den föreslagna bebyggelsen som föreslås tillkomma genom föreslagen detaljplan ska ingå 
i kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Det är ofta önskvärt att 
allmännyttiga ledningar inom kvartersmarken säkerställs med u-område för att garantera 
att det inte innebär inskränkningar i byggrätten. I plankartan är ett u-område utritat. 
Utbyggnaden av vatten och avlopp ska dock genomföras först när det blir aktuellt för 
byggnation. 

 

GEOTEKNISKA ÅTAGANDEN 
Exploatör bekostar sina egna fastigheters eventuella geotekniska undersökningar och 
åtgärder.  
 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR  
ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 
Detaljplanens genomförandetid är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 
 
Det finns föreslagen utpekat område för allmännyttiga underjordiska ledningar, u1.  
 
Marklov krävs även för trädfällning, a1.  
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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. 

 
BULLER 
Det finns en förordning till miljöbalken, Förordning (2015:216) om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader, med bestämmelser om riktvärden för trafikbuller utomhus vid 
bostadsbyggnader. Enligt förordningen bör buller från spårtrafik och vägar inte 
överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad. Vid en uteplats om 
en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden gäller 70 dBA maximal ljudnivå och 50 
dBA ekvivalent ljudnivå. Den befintliga bostaden på Fjälastorp 9:2 utsätts för buller. 
Övriga delar bedöms inte påverkas negativt. Åtgärder för bullernivåer krävs endast när 
ändring på fastigheten som kräver bygglov tänker genomföras.  
 

VATTEN 
Sammantaget bedöms gällande miljökvalitetsnormer för vatten inte riskera att påverkas 
negativt av planförslagets genomförande. Nödvändiga dagvattenåtgärder anges inom 
planområdet för att dagvattnet inte ska ge en negativ påverkan på ytvattenförekomstens 
kemiska och ekologiska status. Recipienten är Skälderviken som uppnår god ekologisk 
status. 
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NATIONELLA MILJÖMÅL 
All samhällsplanering innebär på något sätt, positiv eller negativ, påverkan på den 
omgivande miljön och kan därför anses att på något sätt alltid beröra miljömålen. I 
undersökningen tas miljömålen i beaktande och en bedömning görs om planförslagets 
sammanlagda påverkan på miljömålen utgör negativ påverkan på dessa eller inte.  
Vad gäller de nationella miljömålen kan aktuellt planförslag anses ha en stor positiv 
påverkan på målet om levande skogar och ett rikt växt- och djurliv, eftersom förslaget 
innebär att naturen kan säkras och ett naturreservat kan bildas. 

 

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. 
Översvämningsförloppet beror på flera faktorer såsom berggrund, jordart, vegetation och 
topografi inom avrinningsområdet. Då planområdet ligger cirka 30-45 meter över havet 
bedöms risken för översvämning från havsintrång inom planområdet som minimal. För 
att minimera risken för kringliggande områden bör principer för lokalt omhändertagande 
för dagvatten vara med i tidigt skede. Detta uppnås genom att möjliggöra fördröjning och 
infiltration av dagvatten på kvartersmark.  

 

PÅVERKAN PÅ NATUR  
Planförslaget innebär en stor positiv påverkan på natur, eftersom att planförslaget innebär 
att det kan bildas ett naturreservat. Det har också en stor positiv påverkan då 
skogsområdena är en viktig del i landskapsbilden och utgör tillsammans med Kullaberg 
och andra naturreservat en sammanflätad grönstruktur. Stora delar av skogen i området är 
alsumpskog, vilket innebär en stor positiv påverkan på naturen. Vid en inventering fanns 
minst 11 rödlistade vedlevande insektsarter i området och förslaget har även stor positiv 
påverkan på andra sällsynta eller hotade växt- och djur eller dess samhällen. Planförslaget 
är i linje med ambitionerna i naturvårdsplanen. 
 

Stenmurar, odlingsrösen, diken, åkerholmar m.m. i jordbruksmark omfattas av 
generellt biotopskydd, liksom alléer. Det är förbjudet att skada eller ta bort 
biotopskyddade mark- och vattenområden.  
 

PÅVERKAN PÅ SAMHÄLLSFUNKTIONER  
Planförslaget innebär en måttlig negativ påverkan på transporter, eftersom det blir fler 
besökare till golfbana och fritidshusen. Det innebär också en måttligt negativ påverkan på 
tillgång till dricksvatten, avlopp och dagvatten då byggrätterna förutsätter en utbyggnad 
av VA. Planförslaget har dock mindre påverkan än gällande detaljplan då den förutsätter 
en ännu större utbyggnad av VA-nätet. I området saknas också service, vård, förskola och 
skola, vilket också innebär en måttlig negativ påverkan. Förslaget innebär en måttlig 
positiv påverkan på fritidsaktiviteter, turism och rekreationsmöjligheter, eftersom 
golfbanan och naturreservaten (både intilliggande befintliga och det nya) främjar det. 
Avfallshanteringen har en måttligt negativ påverkan då den nya planen medger byggrätter, 
vilket leder till mer avfall, den är dock mindre än i gällande detaljplan. 
 

PÅVERKAN PÅ MÄNNISKORS HÄLSA  
Planförslaget innebär en måttlig positiv påverkan på folkhälsa, då förslaget ger fler 
rekreationsmöjligheter.  
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PÅVERKAN PÅ VATTEN  
Planförslaget innebär en måttlig negativ påverkan på vatten, då det blir en förändring i 
infiltration jämfört med dagsläget. Dock innebär planförslaget färre byggrätter än vad 
som är möjligt att bebygga idag. 
 

PÅVERKAN PÅ LUFT – ÖKANDE UTSLÄPP 
Planförslaget innebär en måttlig negativ påverkan på luft, ökande utsläpp, eftersom 
planförslaget innebär fler transporter. 
 

PÅVERKAN PÅ BEBYGGELSE OCH KULTURMILJÖ 
Planförslaget innebär en måttlig positiv påverkan på värdefull byggnad, då gården på 
Knävlavägen, byggnaden på golfbanan och den gamla transformatorstationen får 
varsamhetsbestämmelser och rivningsförbud. Planförslaget innebär också en måttlig 
negativ påverkan på fornlämningar då vissa delar av kvarvarande byggrätter är inom 
fornåkrar. 
 
Då planområdet ligger inom mycket fornlämningsriksområde med fornlämningar från 
olika förhistoriska perioder samt historisk tid måste sökande skicka in ansökan till 
Länsstyrelsen om ingrepp i fornlämning i god tid innan arbetet planerar genomföras.  
 
 

SOCIALA KONSEKVENSER 
 

KOPPLINGAR TILL OMGIVNING 
Planområdet ligger i nära anslutning till Norra Kustvägen, där det även finns 
kollektivtrafik. Det finns mycket fritid och rekreations i närheten, men det är ont om 
kommunal och kommersiell service. Geografiskt är det ganska nära till friskola i Brunnby 
men det finns ingen cykel eller gångväg dit. 

 

FRITID OCH FOLKHÄLSA 
Planområdet möjliggör att naturreservat kan skapas och att golfbanan kan utvecklas. 
Området ligger också nära andra naturreservat. Detta kan möjliggöra för närhet till 
rekreation för de närboende, men också för de som kommer till området för att utöva 
fritidsaktiviteter. 
 

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 KONSEKVENSER 
KONSEKVENSER FÖR KOMMUNEN 
Kommunen får en inkomst av försäljning av del av fastigheten Fjälastorp 6:3. 
Kommunen får en utgift för fastighetsbildningsåtgärderna. Eftersom allmän platsmark, 
natur, föreslås kommer kommunens stadsmiljöavdelning att behöva öka driftkostnad för 
underhåll. Kommunen får en kostsam utgift vid påbyggnad av VA-ledningar till de två 
fritidshusområdena.  
 

KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETEN FJÄLASTORP 6:5 
Fjälastorp 6:5 får en utgift i samband med lantmäteriförrättning samt ökad 
tomträttsavgäld alternativt tecknas ett arrendeavtal. 

Page 133 of 250



ANTAGANDEHANDLING, 2022-05-12                       PLANBESKRIVNING, DETALJPLAN FÖR FJÄLASTORP 6:3 MED 

FLERA 

 
33             SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN 

 
 

 

KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETEN FJÄLASTORP 6:3 
Fjälastorp 6:3 får en inkomst i samband med framtida avstyckning av deras fastighet vid 
försäljning samt utgifter i samband med lantmäteriförrättningar.  
 

KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETER FJÄLASTORP 9:2  
Fjälastorp 9:2 får en utgift för fastighetsbildningsåtgärd samt utgift för köp av del av 
Fjälastorp 6:3. 
 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA KONSEKVENSER 
KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETEN FJÄLASTORP 6:3 OCH FJÄLASTORP 6:5 
Delar av fastigheten Fjälastorp 6:3 kommer få föreslagen reglering till Fjälastorp 6:5 och 
delar av Fjälsastorp 6:5 regleras till Fjälastorp 6:3. Detta för att ordna gränserna mellan 
golfbanan och ytorna med föreslagen planbestämmelse för natur.   

 
Bild: Inom de rödmarkerade områdena kommer de ytor som tidigare tillhört Fjälastorp  6:3 regleras till Fjälastorp 6:5 och vice 
versa.  

 

KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETEN FJÄLASTORP 6:3 
Inom fastigheten Fjälastorp 6:3 föreslås även avstyckning för den befintliga gården med 
bostadshuset.  
 

 
Bild: Karta över den föreslagna avstyckningen på fastighet Fjälastorp 6:3 för den befintliga gården och bostadshuset.  

 
För fastigheten Fjälastorp 6:3 kommer även en bit mark markerad som bostad i den 
föreslagna detaljplanen att behöva regleras till förmån för de tre fastigheterna intill Gamla 
Södåkravägen, Fjälastorp 9:4, Fjälastorp 9:5 och Fjälastorp 9:6.  
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Bild: Ytan föreslagen som bostad markerad i rött i förmån till fastigheterna längs med Gamla Södåkravägen.  

 

KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETEN FJÄLASTORP 9:2  
Del av Fjälastorp 6:3 får en föreslagen reglering till Fjälastorp 9:2 om cirka 470 
kvadratmeter.  

 
Bild: Det rödmarkerade området kommer att fastighetsregleras till Fjälastorp 9:2 från kommunens fastighet Fjälastorp 6:3.  
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BAKGRUND OCH SYFTE 
 
BAKGRUND 
År 1985 vann byggnadsplanen (detaljplan) för Fjälastorp 9:1 med flera laga kraft. Den 
gällande detaljplanen har inte genomförts fullt ut. Samhällsbyggnadsförvaltningens plan- 
och bygglovsavdelning har av kommunstyrelsen den 13 september 2016 fått i uppdrag att 
utreda möjligheten att förändra detaljplan för Fjälastorp 9:1 med flera för att möjliggöra 
en avstyckning och försäljning av delar av marken som ligger runt gårdsbebyggelsen. 
 
Naturvårdsplanen Kullahalvöns natur 2017-2026 antogs av kommunfullmäktige den 23 
februari 2017. I den beskrivs bland annat att om den gällande detaljplanen genomförs 
fullt ut kommer det innebära en stor konflikt med naturvärdena i området och att delar av 
området bör göras om till kommunalt naturreservat. Flera av de byggrätter som finns i 
den gällande detaljplanen ligger i eller för nära de delar av området som ska ingå i det 
kommunala naturreservatet.  
 
S:t Arilds golfbana har inkommit med en ansökan om planbesked för att ändra i gällande 
detaljplan och möjliggöra byggandet av 12 stugor. Den 14 maj 2019 beslutade 
kommunstyrelsen att uppdra åt plan- och bygglovsavdelningen att genomföra planprocess 
för att kunna möjliggöra stugor för övernattning. Den nu gällande detaljplanen stämmer 
inte överens med hur verkligheten ser ut idag. En del av golfbanan är exempelvis utlagd 
på område som är utpekat som naturpark i detaljplanen medan ett område som är utpekat 
som golfbana används som natur.  
 
 
DETALJPLANENS SYFTE  
Detaljplanens intentioner är att möjliggöra en avstyckning och försäljning av marken 
kring den befintliga gårdsbebyggelsen samt säkerställa dess kulturhistoriska värden. Syftet 
är också att säkerställa naturvärdena för det framtida kommunala naturreservatet genom 
att ta bort samt flytta de byggrätter och gator som i gällande detaljplan inkräktar på det 
kommande naturreservatet. Syftet är också att möjliggöra övernattningsstugor för 
golfbanan, skydda kulturhistoriskt värdefull bebyggelse samt möjliggöra en ändring av 
golfbanans och naturområdets gränser, så att de överensstämmer med verkligheten. Syftet 
är också att möjliggöra en mindre avstyckning och försäljning av kommunens mark till 
fastigheten Fjälastorp 9:2. 
 
 
PLANARBETETS GÅNG 
PLANFÖRFARANDE OCH PLANPROCESSEN 
Detaljplanen för Fjälastorp 6:3 med flera handläggs enligt utökat planförfarande. Planen 
antas av kommunfullmäktige.  
 
PLANSAMRÅD 
Plansamråd genomfördes 28 juni till den 8 augusti 2021. Underrättelse om samråd har 
skett genom utskick i enlighet med fastighetsägarförteckning och sändlista, annons i 
ortens dagstidning Helsingborgs Dagblad, kommunens hemsida den 22 juni 2021 samt 
annonsering på kommunens anslagstavla.  

 
GRANSKNING 
Granskning genomfördes 27 december 2021 till den 23 januari 2022. Underrättelse om 
granskning har skett genom utskick i enlighet med fastighetsägarförteckning och 
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sändlista, annons i ortens dagstidning Helsingborgs Dagblad, kommunens hemsida den 
22 december 2021 samt annonsering på kommunens anslagstavla.  
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INKOMNA SYNPUNKTER UNDER SAMRÅD 
 
Under samrådstiden har 22 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. 
 

YTTRANDE FRÅN MYNDIGHET  
 
TRAFIKVERKET (2021-06-30)  
Förslaget innebär bland annat att 33 nya fritidshus kan uppföras, vilket borde bidra med 
en avsevärd trafikalstring. Ökad trafik kan medföra behov av åtgärder på det statliga 
vägnätet och dess anslutningar. För att Trafikverket ska kunna ta ställning till hur våra 
anläggningar påverkas av planförslaget måste kommunen redovisa beräknad trafikalstring 
och flödesfördelning. Av redovisningen ska framgå hur planförslaget påverkar det 
omgivande vägnätet och vilka åtgärder som kan krävas. För åtgärder som rör statliga 
anläggningar ska krav och råd enligt VGU följas. Åtgärder på det statliga vägnätet och 
dess anslutningar, till följd av en exploatering, ska bekostas av kommunen och/eller 
exploatören. Om sådana åtgärder blir nödvändiga ska, innan detaljplanen föres till 
antagande, ett finansierings- och genomförandeavtal tecknas mellan kommunen och 
Trafikverket. Detaljplanen innehåller en befintlig anslutning till statlig väg, Knävlavägen 
väster, där det föreslås en parkeringsplats ut mot väg 1451. Trafikverket anser att 
plankartan ska justeras så att placeringen av anslutningen blir tydligare definierad och att 
det inte möjliggörs parkering ända ut i vägområdet. Mellan vägområdet och 
parkeringsplatsen ska det finnas en säkerhetszon på minst fem meter där inga fordon eller 
andra fasta oeftergivliga föremål kan placeras. Det ska även tydligt framgå att det är 
Knävlavägen som ska användas och att inte en direktutfart ut på 1451 möjliggörs. 
Trafikverket anser att föreslagen detaljplan är så pass omfattande att anslutningen ut mot 
1451 måste ändras för att tillgodose trafiksäkerheten. Bland annat ska Knävlavägen rätas 
upp så att den placeras vinkelrät ut mot 1451. Vidare ska det tillgodoses fri sikt från 
utfarten från Knävlavägen V, ut mot 1451. Fem meter in från utfarten ska det säkerställas 
fri sikt på 170 meter åt vardera håll. Här får inga föremål över 0,6 meter finnas. I god tid 
före genomförandet ska sedan kontakt tas med Trafikverket som ska godkänna 
detaljutformningen för den ändrade anslutningen. Att kontakt ska tas med Trafikverket 
samt att Trafikverket ska godkänna detaljutformningen för anslutningen ska framgå av 
detaljplanens genomförandebeskrivning. Trafikverket ställer krav på bl.a. anslutningens 
geometri och bredd, lutning, vattenavrinning etc. Anslutningen ska utformas enligt vid 
tidpunkten för genomförande gällande VGU (Vägar och gators utformning). Kontakt 
med Trafikverket, inför genomförandet, sker via formuläret för ansökan om utfart, som 
du finner på Trafikverkets hemsida (www.trafikverket.se). Ange i ansökan i vilken 
detaljplan anslutningen tidigare behandlats samt Trafikverkets ärendenummer. 

 
Kommentar: Kommunen kompletterar planhandlingarna med information 

om trafikutredning gällande påverkan på vägnätet. Trafikutredningen visar på att 
inga förändringar på vägnätet behöver ske till följd av detaljplanens 
genomförande. Kommunen kommer ta bort planbestämmelsen om 
parkeringsplats i planhandlingarna. Planhandlingarna kompletteras med 
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beskrivning om att det är Knävlavägen som ska användas som utfart till Norra 
Kustvägen och det tydliggörs i plankartan om att det är den befintliga 
anslutningen till Knävlavägen V som ska fortsätta användas. Planhandlingarna 
kompletteras med beskrivning om att anslutningen ut mot 1451 måste ändras för 
att tillgodose trafiksäkerheten och att det i god tid innan genomförandet ska tas 
kontakt med Trafikverket för godkännande av detaljutformning.  
 
POSTNORD (2021-07-01) har inget att erinra. 
 
REGION SKÅNE (2021-07-02)  
Region Skåne ser positivt på att Höganäs kommun genom detaljplanen säkerställer 
naturvärden i enlighet med kommunens naturvårdsplan. Planförslaget går väl i linje med 
samrådsförslag till Regionplan för Skåne 2022-2040 som lyfter fram kommunala 
naturvårdsprogram som ett viktigt verktyg för att skydda och utveckla områden med 
särskilt höga naturvärden. Att säkerställa blågrön infrastruktur av tillräcklig kvalitet och 
kvantitet är avgörande för hälsa, livskvalitet och en långsiktigt hållbar mark- och 
vattenanvändning som ger värden för hela regionen. 

 
Kommentar: Kommentarer noteras.  

 
LANTMÄTERIET (2021-07-14)  
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2021-06-21) har följande noterats: 

 
FASTIGHETSGRÄNSER INOM OCH I ANSLUTNING TILL PLANOMRÅDET 
Lantmäteriet vill uppmärksamma planförfattaren om att befintliga fastighetsgränser inom 
planområdet har bristfällig kvalité i registerkartan. Det framgår i plankartan att en 
fastighetsutredning och fältkomplettering har skett. Beroende på resultat från denna kan 
denna kommentar vara överflödig. Varken i grundkartan eller i digitala registerkartan 
finns några inmätta gränspunkter angivna längs såväl planområdets gränser eller där 
användningsgränser mellan allmän plats och kvartersmark enligt plankartan sammanfaller 
med befintliga fastighetsgränser. Någon utredning av gränsernas tillkomst har inte gjort i 
samband med detta yttrande men undertecknad kan konstatera att vissa av gränserna som 
berörs enligt ovan är tillkomna i laga skifte eller liknande vilket ofta innebär att gränsens 
läge även är juridiskt oklar. Den goda kvalité som anges i flera fall i registerkartan om 
0,025 m är ofta inte tillförlitlig utan bygger på transformation av ett stort antal 
gränspunkter utan närmare kvalitetskontroll. Lantmäteriet vill påminna om att 
detaljplanen inte påverkas om gränser visar sig ha ett annat läge. Risken med att planlägga 
utan att ha koll på gränsernas rätta läge är att antingen att en del av kvartersmarken ligger 
på grannfastigheten eller att det blir en remsa mellan den planlagda marken och fram till 
fastighetsgränsen. Eller om det rör allmän platsmark kan detaljplanen innebära andra 
inlösenskyldigheter än vad planförfattaren avsåg. Om gränsen är osäker är det lämpligt att 
så snart som möjligt utreda gränsen och göra en gränsutvisning där man letar upp 
befintliga gränsmarkeringar. Visar sig gränsen vara juridiskt oklar krävs det en 
fastighetsbestämning för att bestämma dess läge. När gränsens läge är klarlagd kan 
därefter ev. anpassning av planen till fastighetsgränsens rätta läge göras. Om kommunen 
gjort inmätningar av fastighetsgränser inom planområdet vilket texten i plankartan 
indikerar. Så har de aktuella gränspunkterna inte blivit uppdaterade i den digitala 
registerkartan. Det är av stor vikt att förbättringarna även förs över till registerkartan för 
att underlätta i samhällsbyggnadsprocessen bl.a. vid framtida fastighetsbildning. I HMK – 
Digital grundkarta finns en tydlig rekommendation om att så ska ske. Om det är oklart 
hur detta ska gå till, tag gärna kontakt med Lantmäteriets geodatasamordnare.  

 

Page 140 of 250



GRANSKNINGSUTLÅTANDE, 2022-05-12, DETALJPLAN FÖR FJÄLASTORP 6:3 MED FLERA  

 
6             SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN 

 
 

UTNYTTJANDEGRAD 
Med nuvarande utformning innebär kommunens angivna utnyttjandegrad e3 att 
byggrätten inom hela egenskapsområdet begränsas till 80 kvm BYA. Var kanske 
kommunens intention att det ska gälla per byggnad? Möjligen kan detta tillägg i så fall: 
”Största byggnadsarea är 80 m² per bostadshus” eller motsvarande. 

 
TEKNISK FÖRSÖRJNING 
De områden som kan exploateras som en följd av detaljplanen har behov av teknisk 
försörjning; VA, el etc. Det framgår inte i planhandlingarna var ledningar och tekniska 
anläggningar är tänkta att placeras. Ska allmänna ledningar placeras inom kvartersmark 
kan detta bedömas vara planstridigt exempelvis om det innebär inskränkningar i 
byggrätten. I detta fall bör en total avsaknad av prickmark och u-områden innebära att 
planförfattarens syfte är att ledningar som försörjer kvarteret ifråga kan anläggas var som 
helst inom planområdet. Det är dock ofta önskvärt att allmännyttiga ledningar inom 
kvartersmark säkerställs med u-områden. Detta förenklar en framtida prövning gällande 
lokalisering vid ledningsupplåtelse samt innebär ändrade förutsättningar vid bedömning 
av ersättning. Planförfattaren bör överväga detta och motivera sitt beslut i 
genomförandebeskrivningen. 
Det finns två befintliga ledningsrätter som ligger inom planområdet, till viss del hamnar 
dessa inom kvartersmark. Det finns inget u-område utlagt i den aktuella sträckningen i 
plankartan. Utan u-område kan ledningsdragningen för allmänna ändamål som i detta fall 
inte huvudsakligen försörjer områden inom planen bli planstridiga. Om det är 
kommunens avsikt att ledningarna ska tas bort behöver detta beskrivas i 
planbeskrivningen. I annat fall är det oftast lämpligt att plankartan kompletteras med u-
område. 

 
ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL NATUROMRÅDE 
Under fastighetsbildningsfrågor omnämns att ett servitut ska bildas på Knvälavägen (som 
är utlagd som kvartersmark) för allmänhetens tillgång till naturområde. För att 
kommunens intentioner om detta ska framgå i planhandlingarna bör det övervägas om 
vägen i första hand ska läggas ut som allmän plats eller som ett markreservat för allmänt 
trafikändamål (gångtrafik). En annan frågeställning är ifall Knävlavägen och dess i kartan 
synliga fortsättning ska användas för gata även för golfbanans fastighet. Även här bör en 
eventuell annan hantering göras än ändamål natur (se resonemang under Golfvägen). 

 
GOLFVÄGEN 
Det är inte lämpligt att golffastighetens infart (som förstås som en enskild) sker över 
Naturmark. Om vägen ska driftas och brukas av golfbanan ser undertecknad två 
alternativ. Antingen att man lägger ut vägen som R2 och att den efter genomförande då 
ingår i golffastigheten. Eller att även denna väg läggs ut som allmän plats Gata (eventuellt 
med enskilt huvudmannaskap). Den norra delen av vägen ser ut att bli gemensam infart 
för såväl golfbanan som område som är avsett att exploateras. Beroende på hur 
fastighetsbildningen sker kan det vara aktuellt med inrättande av 
gemensamhetsanläggning för vägen i fråga. Detta bör framgå i planbeskrivningen.  
 
INFARTSVÄG FJÄLASTORP 9:4-6 
Under genomförandefrågor anges att kommunen ska upplåta avtalsservitut för utfart för 
fastigheterna Fjälastorp 9:4-9:6. Enligt plankartan kommer ett område som förstås ska 
utgöra gemensam utfart planläggas som kvartersmark (prickmark) för bostäder. Området 
utgörs idag av allmän plats i gällande detaljplan (enskilt huvudmannaskap då det är en 
byggnadsplan). Allmän plats och kvartersmark bör vid genomförandet inte blandas inom 
samma fastighet (främst vid kommunalt huvudmannaskap). I en kommunal 
naturmarksfastighet bör alltså normalt inte ingå kvartersmark vilket föreslås i 
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planbeskrivningen. Ansvar och driftsfrågor blir också oklar med nuvarande reglering. 
Med nuvarande utformning bör området vid genomförandet regleras till en 
bostadsfastighet med efterföljande rättighetsupplåtelse eller utgöra samfällighet till 
berörda fastigheter. Detta skulle kunna regleras med ett markreservat i form av g-område. 
Lantmäteriet vill här poängtera vad som framgår i 14:8 § PBL om ersättning när väg dras 
in i ny detaljplan. Möjligen är det oklart vem som är väghållare för vägen idag. Detta bör 
belysas närmare som konsekvenser av detaljplanen. 

 
BOVERKETS ALLMÄNNA RÅD 
Lantmäteriet vill upplysningsvis informera om att boverkets allmänna råd ändrats 2020-
10-01 (2020:6). De allmänna råden är inte bindande men att följa dem skapar enhetlighet, 
underlättar förståelsen för detaljplanen och minimerar risken för faktiska avvikelser från 
lagstiftningen. I de nya allmänna råden används bland annat inte administrativa 
bestämmelser. Om planförfattaren utgått från tidigare allmänna råd kan det underlätta 
framtida förståelse om det anges i planbeskrivningen. 

 
INLÖSEN AV ALLMÄN PLATS 
Det bör förtydligas att områden som utläggs som allmän plats innebär att kommunen 
med stöd av detaljplanen har rätt att lösa in den allmänna platsen utan överenskommelse 
med den berörda fastighetsägaren. Kommunen har också en skyldighet att på 
fastighetsägarens begäran lösa in den allmänna plats marken. Ett genomförande av 
detaljplanen borde således innebära att all allmän plats ingår i kommunala fastigheter. 
Detta motsägs till viss del meningen med meningen om nyttjanderättsavtal med Brunnby 
1:1 om parkeringsplatser. 

 
Kommentar: 

Kommunen är medveten om kvalitén i registerkartan och osäkerheten på 
fastighetsgränserna är tillgodosedda i den utsträckning där störst behov har 
täckts. Övriga fastighetsgränser ordnas till kommande förrättning. Kommunen 
ändrar planbestämmelsen e3 till ”Största byggnadsarea är 80 m² per bostadshus” i 
planhandlingarna. Planhandlingarna kompletteras med u-område för befintlig va-
ledning inom kvartersmark. Ledningsrätten som sträcker sig ned mot 
golffastigheten är inte för allmänt ändamål och placeringen av ledningen är också 
osäker. Därför kompletteras inte handlingarna med u-område för den ytan. 
Ledningens dragning ska säkerställas först när det blir aktuellt för byggnation. 
Parkeringsplatsen kommer inte längre finnas kvar i planhandlingarna och 
meningen om servitut på Knävlavägen stryks i planbeskrivningen. Golfvägen 
kommer att läggas ut som R2 och kommer efter fastighetsbildning ingå i 
fastigheten Fjälastorp 6:5. Planhandlingarna har förtydligats gällande infartsvägen 
Fjälastorp 9:4-9:6. Planhandlingarna kompletteras med information om att 
planförfattaren utgått från tidigare allmänna råd. Kommunen kompletterar 
planhandlingarna med förtydligande och information om inlösen av allmän plats. 
Då parkeringsplatser inte kommer vara med i granskningshandlingen stryks 
meningen om nyttjanderättsavtal med Brunnby 1:1  
 
LÄNSSTYRELSEN SKÅNE (2021-08-27)  
 Riksintressen högexploaterad kust enligt 4 kap. miljöbalken 
Aktuellt område planområde ligger inom riksintresse för högexploaterad kust enligt 4 kap. 
miljöbalken. Riksintressen enligt 4 kap, är utpekade med hänsyn till de samlade natur- och 
kulturvärden som finns i området. Kustområdena berörs specifikt i 4 kap, 4§ MB. En 
utveckling av befintliga tätorter förutsätter att det finns ett allmänt intresse i att ny 
bebyggelse tillkommer. Avgörande för en sådan bedömning är att ny bebyggelse kan 
anses behövas för att tillgodose en bostadsförsörjning med en välgrundad analys i 
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kommunens översiktsplan. Aktuellt planärende har inte stöd av gällande översiktlig 
planering, tvärtom anger den översiktliga planeringen att området är ett 
grönsstrukturområde och det aktuella området ska omvandlas till naturreservat. I 
naturvårdsplanen beskrivs bland annat, som berör aktuellt planområdet, att området har 
som helhet ett mycket högt värde för hotade och missgynnade arter och högt värde som 
grönstruktur. Länsstyrelsen delar kommunens slutsatser från den översiktliga planeringen. 
Sammantaget anser Länsstyrelsen att planförslaget kan riskera att påtagligt skada 
riksintresset högexploaterad kust enligt 4 kap. miljöbalken. 
 
Riksintresset för kulturmiljövården 
Detaljplanen ligger delvis inom riksintresse Kullaberg [M1]. Riksintresset motiveras av 
bland annat ”kustmiljö och odlingslandskap framvuxet ur det forna Kulla fälad med 
bosättningskontinuitet sedan förhistorisk tid med talrika bevarade fornlämningsmiljöer i 
ett variationsrikt landskap”. Gällande detaljplan för området har redan prövat bebyggelse 
inom riksintresseområdet. Denna har dock annan utformning och placering än vad som 
nu föreslås. Vad gäller placeringen ställer vi oss positiva till att kommunen låter 
bebyggelsen koppla samman med bebyggelsestrukturen längs Norra Kustvägen, vilket ger 
möjligheter att behålla befintlig vegetation. När det gäller utformning medger gällande 
detaljplan fritidsbebyggelse i 1 våning utan vindsinredning. Den föreslagna detaljplanen 
har en nockhöjd på 7 meter och en högsta takvinkel på 45 grader vilket i praktiken skulle 
kunna medge bostäder i två våningar med låglutande tak. Detta kan ge en annan påverkan 
på landskapets riksintressanta värden än de lägre fritidshus som regleras i gällande 
detaljplan, detta behöver tydligt redovisas i detaljplanens konsekvenser. Länsstyrelsen kan 
i dagsläget inte utesluta att detaljplanen kan innebära negativ inverkan på riksintresset.  

 
Miljökvalitetsnormer för vatten 
Enligt lag om allmänna vattentjänster (2006:412) är kommunen ansvarig för att ordna 
avlopp i ett större sammanhang om det behövs med hänsyn till människors hälsa eller 
miljön. Om det behövs med hänsyn till människors hälsa eller miljön är det VA 
huvudmannens ansvar enligt 6 § LAV att anordna vattentjänster. Inom 
verksamhetsområden ska behovet av att rena och flödesutjämna dagvatten tillgodoses 
genom allmänna Va-anläggningar. Länsstyrelsen menar att kommunen omfattas av detta 
ansvar i de flesta fall där samlad bebyggelse för verksamheter och bostäder planeras. Det 
kan mot bakgrund av ovanstående finnas skäl för Länsstyrelsen att utöva tillsyn enligt 51 
§ LAV. 

 
Buller 
Länsstyrelsen konstaterar att kommunen inte redovisat bullernivåer enligt 4 kap. 33a § 
PBL, eller motiverat varför en sådan redovisning kan anses obehövlig. Det är oklart för 
Länsstyrelsen på vilka grunder som kommunen gjort sitt ställningstagande av 
bullersituationen för området. Länsstyrelsen menar att planhandlingarna behöver 
kompletteras med uppgifter kring kommunens ställningstagande kopplat till 
bullersituationen. Om planområdet är bullerutsatt behöver det framgå vilka bullernivåer 
som planområdet beräknas utsättas för enligt 4 kap. 33a § PBL. 
Länsstyrelsens rådgivning. 

 
Övrig rådgivning  
Det finns stora kulturmiljövärden i närområdet. Länsstyrelsen menar att det är önskvärt 
med en lägsta takvinkel eller en reglering om byggnadshöjd för att ny bebyggelse ska möta 
landskapet på ett varsamt sätt och knyta an till kringliggande bebyggelse. 
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Överstämmande med översiktsplanen 
Länsstyrelsen delar inte kommunens uppfattning om att planförslaget kan anses vara 
förenlig med gällande översiktsplan. Länsstyrelsen påminner om att planbeskrivningen 
enligt 4 kap. 33 § PBL ska innehålla en redovisning av skälen till avvikelse från 
översiktsplanen. 

 
Brukningsvärd jordbruksmark (2 kap. PBL och 3 kap. 4 § MB) 
Enligt 3 kap. 4 § MB får brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse 
eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen 
och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt 
genom att annan mark tas i anspråk. 

 
Kulturmiljö arkeologi 
Inom planområdet finns flera fornlämningar som kräver tillstånd till ingrepp i 
fornlämning enligt 2 kap kulturmiljölagen. Tillståndet kan komma att villkoras med en 
eller flera arkeologiska undersökningar. Den tänkta detaljplanen ligger i ett mycket 
fornlämningsrikt område med fornlämningar från olika förhistoriska perioder samt 
historisk tid. Framförallt finns här omfattande boplatser från stenåldern med rikt 
fyndmaterial och fossila åkrar. Länsstyrelsen bedömer därför att sannolikheten är stor för 
att det finns fornlämning, idag okänd, inom det aktuella området och därför ska en 
arkeologisk utredning genomföras initialt. Vänligen kontakta Länsstyrelsens 
kulturmiljöenhet med en begäran om utredning. En stor del av planområdet berör 
Riksintresset för Kulturmiljö Kullaberg [M1] (Brunnby sn). Uttryck för riksintresset: 
Fornlämningsrikt område med välbevarade fornlämningar från i synnerhet brons- och järnålder i form av 
gravhögar, stensättningar och domarringar, välbevarat odlingslandskap, äldre vägnät och bevarade 
hägnadssystem samt allésystem. Detaljplanen bör inte utgöra en påtaglig skada på Riksintresset 
för Kulturmiljö vad gäller fornlämningar. Detta är dock något svårt att svara på i nuläget 
eftersom det inte är närmare specificerat hur och var bebyggelsen kommer att placeras 
inom de på plankartan markerade områdena för bebyggelse. För yttrande med avseende 
på övriga delar inom Riksintresse för Kulturmiljövården kontakta Mia Jungskär.  
Blankett för begäran om utredning finns på Länsstyrelsens hemsida: Fornlämningar och 
fornfynd. 

 
Biotopskydd 
Stenmurar, odlingsrösen, diken, åkerholmar m.m. i jordbruksmark omfattas av generellt 
biotopskydd, liksom alléer. Delar av planområdet utgörs av jordbruksmark, där sådana 
objekt ofta förekommer. Det är förbjudet att skada eller ta bort biotopskyddade mark- 
och vattenområden. Om sådana biotoper kan påverkas av planläggningen, t.ex. i områden 
som planläggs för bostäder, behöver det framgå var biotoperna finns inom planområdet 
och hur påverkan ska undvikas. Det bör framgå av plankartan var sådana biotoper finns 
inom planområdet. Om dispens från biotopskyddet behöver sökas, bör det göras i ett 
tidigt skede. Notera att om dispens inte kan lämnas, kan det påverka möjligheten att 
genomföra planen.  

 
Artskydd 
I Artportalen finns rapporter om groddjur inom golfbanans område, bl.a. av större och 
mindre vattensalamander. Alla svenska groddjur är fridlysta. Kommunen behöver ta 
hänsyn till detta i planläggningen. Ifall fridlysta arter kan påverkas (störning, skada på 
fortplantningsområden eller viloplatser, etc.), behöver kommunen redovisa på vilket sätt, 
hur påverkan ska begränsas, samt om artskyddsdispens behövs för att genomföra planen.  
 
Länsstyrelsens bedömning 
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Länsstyrelsen anser att planhandlingarna behöver kompletteras gällande riksintresse 
högexploaterad kust, riksintresse för kulturmiljövården, buller, miljökvalitetsnormer för 
vatten. Utan sådan redovisning kan inte Länsstyrelsen bedöma markens lämplighet för 
föreslaget ändamål, och kan därmed komma att ha synpunkter utifrån 11 kap. 10 - 11 §§ 
PBL. 

 
Kommentar: 

Kommunen kompletterar planhandlingarna med vidare bedömning om värden 
som inkluderas i kustzon under avsnittet för kustzon i planbeskrivningen. 
Bebyggelsestrukturen har fått rätta sig efter reservatsbildningen. I den befintliga 
detaljplanen var den största delen av bebyggelsen tänkt som ett komplement till 
besöksnäringen och inte som permanentboende. Byggrätterna som flyttas i denna 
föreslagna detaljplan har alltså sedan tidigare inte varit en del av kommunens 
bostadsförsörjning. Planbestämmelserna till den föreslagna bebyggelsen ändras 
för att bättre passa in med landskapets kulturmiljövärden. Planbestämmelsen 
ändras till en högsta nockhöjd på 5,5 meter och med en takvinkel om 22-30 grader. 
Planhandlingarna kompletteras med informationen om att när ny bebyggelse 
tillkommer på platsen så kommer området att ingå i kommunens 
verksamhetsområde för vatten och avlopp. Planhandlingarna kompletteras med 
redovisning av bullernivåer för bostadsbebyggelsen. Planbeskrivningen 
kompletteras ned ytterligare information om hur detaljplanen inte avviker från 
översiktsplanens intentioner. Planbeskrivningen kompletteras med beskrivning av 
jordbruksmarken där bostadsbebyggelsen föreslås ligga. Begäran om utredning 
gällande fornlämningar har lämnats till Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. 
Planhandlingarna kompletteras med prickmark för de områden där det kan finnas 
biotoper som hade kunnat påverkas av detaljplanens genomförande. Kommunens 
bedömning är att de större och mindre vattensalamandrarna inte kommer att 
påverkas negativt av föreslagen detaljplan. Detta då de endast befinner sig inom 
golfbanans område vars användning inte kommer ändras i och med denna 
detaljplan.   
 
NSR  (2021-06-29)  
 NSR har beretts tillfälle att lämna synpunkter på den ovan listade detaljplanen. Med 
anledning av detta vill NSR framföra följande:  
• Det är viktigt att vägen till övernattningsstugorna för golfbanan är tillräckligt breda och 
följer riktlinjerna i renhållningsordningen för Höganäs kommun för att säkerställa att 
hämtning kan ske vid stugorna.  
• Det måste finnas avfallsabonnemang vid övernattningsstugorna.  
• Det bör även stå med i detaljplanen att avfallsutrymmet inte ska placeras så att backning 
förekommer.  
• Det står i detaljplanen att avfall hanteras inom kvartersmark. Det är viktigt att även 
skriva in att renhållningsordningen för Höganäs kommun följs när det gäller 
framkomligheten och transportvägar för både kärl och renhållningsfordon.  
• Det finns fördelar, både miljömässiga och ekonomiska att uppmärksamma frågor som 
rör hantering av överskottsmassor (och vilka massor som ska användas vid ett eventuellt 
underskott på massor) redan i detaljplanskedet. Man kan med fördel reflektera över 
massbalanserna inom området och börja planera för eventuell lagring, sortering, 
behandling och återanvändning av massor. Detta gäller både massor som är förorenade i 
olika grad samt för området rena massor.  
• Se Bilaga 2 som vi bifogar för att underlätta ert arbete med att säkerställa det viktigaste i 
gällande renhållningsordning för Höganäs kommun.  
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Kommentar: Planhandlingarna kompletteras med information om 
renhållningsordningen för Höganäs kommun för att säkerställa NSRs behov. 
Övriga kommentarer noteras.  
 

SYNPUNKTER FRÅN HÖGANÄS KOMMUN 
 
HÖGANÄS ENERGI  (2021-06-23) har inget att erinra. 
 
KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN  (2021-06-23) har inget att erinra. 
 
FASTIGHETSAVDELNINGEN  (2021-06-23) har inget att erinra. 
 
VA-AVDELNINGEN  (2021-07-01)  
Största delen av planområdet ligger utanför kommunalt verksamhetsområde för 
dricksvatten, spillvatten och dagvatten.  
 
Befintliga dricksvattenledningar och spillvattenledningar på Gamla Södåkravägen är 
underdimensionerade med begränsat vattentryck och kapacitet. Detta innebär att fler 
fastigheter inte kan anslutas i befintliga VA ledningar från planerade området.  Nya 
dricksvatten-och spillvattenledningarna kan anläggas från Norra Kustvägen som ligger ca 
1100 meter från planområdet men anläggnings arbete kan medföra höga kostnader.  
 
Dagvattenhantering omhändertas lokalt inom planområdet eftersom området ligger 
utanför verksamhetsområde för dagvatten. 
 

Kommentar: Kommentarer noteras och planhandlingar kompletteras. 
 
RÄDDNINGSTJÄNSTEN (2021-07-05)  
Har inget att erinra än att övrigt beakta att:  

• Tillgängligheten för räddningstjänstens fordon säkerställs. 
• Kontakt tas med Räddningstjänsten vid en eventuell utbyggnad av 

vattenledningsnätet för strategisk placering av brandposter i området.  
 

Kommentar: Inför bygglovet kommer räddningstjänstens synpunkter att 
tillgodoses gällande tillgängligheten. Övrig kommentar noteras. 

  
NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN  (2021-07-19) har inget att erinra. 
 
STADSARKITEKTEN  (2021-07-26)  
Bestämmelsen gällande takvinklar på plankartan kan ses över.  
 

Kommentar: Planbestämmelsen gällande takvinklar ändras och bestämmelse 
om byggnadshöjd ersätts med bestämmelse för nockhöjd.   
 
MILJÖAVDELNINGEN  (2021-07-27) har inget att erinra. 
 
STADSMILJÖAVDELNINGEN  (2021-08-02) har inget att erinra. 
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SYNPUNKTER FRÅN SAKÄGARE 
SAKÄGARE 1 (2021-06-30)  
Inom det gulmarkerade området rätt söder om vår fastighet finns idag en urgammal hage 
med värdefulla stenmurar, äldre ekar och ett rikt växt- och djurliv (blommor, ekar, 
ekorrar, fasaner, årligen häckande och återkommande hackspettar samt ett stort antal 
småfåglar, inklusive svarthätta och steglits med därtill hörande insekter). Detta område 
karaktäriserar det gamla försvunna skånska bondelandskapet så det en gång såg ut i den 
här delen av kullabygden och hagen borde därför skyddas från exploatering. 
Längs hela vår fastighet löper ena delen av Knävlavägen, en liten pittoresk grusväg. En 
rest av det gamla Skåne. Vi är oroade över en ökad trafik längs denna. Vägen är otroligt 
liten och ligger direkt invid vår fastighet. Vi befarar en ökad trafik, och därmed ökad 
trafikbuller när fastigheten innanför oss byggs om, och kanske får en ny 
näringsverksamhet. Hur ser kommunen på denna olägenhet? 
Den sista kommentaren är alltså knuten till denna lilla väg och fastigheten innanför. Om 
en ny ägare avser bygga stall och kanske ha näringsverksamhet såsom ridskola eller hyra 
ut ställplatser kommer den ökade trafiken allvarligt påverka vår boendemiljö. Dessutom 
ligger en delen av Knävlavägen på ett sånt sätt att utfart härifrån ut mot Norra Kustvägen 
utgör en trafiksäkerhetsrisk. Sikten är begränsad vid utfart och farten på Norra Kustvägen 
hög. 
 

Kommentar: Plankartan kompletteras med en större begränsning av markens 
användning för att begränsa bebyggelsen från hagen. Markens användning är 
även ändrad till endast betesmark och odling. Den tillkommande och befintliga 
bebyggelsen är tänkt att köra via den västra delen av Knävlavägen. Den västra 
korsningen av Knävlavägen kräver en ökad trafiksäkerhet för tillskapandet av 
bostäderna i det västra området. Övriga utfarter kommer inte att få en ändrad 
utformning då det är tänkt att boende i tillkommande bebyggelse ska köra via den 
västra delen av Knävlavägen.   
 
SAKÄGARE 2 (2021-07-06) 
Vi bor på Norra Kustvägen 883 fastighetsbeteckning Brunnby 1:8 och vår tomt går in 
mot skogen som i sin tur angränsar till gård bestående av ett hus med lador som jag tolkar 
det ska styckas av och där fastigheterna på tomten ska bevaras. Skogsområdet mellan våra 
fastigheter ägs av Svenska kyrkan och nån del av kommunen. Jag undrar vad som ska 
hända med detta i skogsområde som Knävlavägen omger- är det tänkt att bevaras och bli 
naturreservat eller finns det plan på att det området ska bebyggas? Idag är det ju en skog 
med mkt ekar och djurliv. Delar arrenderas till kohage. Som jag tolkar detaljplanen ska 
fritidshus byggas längre söderut om Knävlavägen, men hur nära Knävlavägen kommer 
evetuella tillfartvägar att byggas?  

 
Kommentar: Skogsområdet som Knävlavägen omger kommer inte bli en del 

av det tänkta naturreservatet och det är inte heller tänkt att bebyggas. Till 
granskning så kommer prickmark läggas till i plankartan för att förtydliga att 
bebyggelse inte ska byggas inom skogsområdet som Knävlavägen omger.   
 
SAKÄGARE 3 (2021-08-09)  
S:t Arilds golfbana är den största golfanläggningen i Höganäs kommun med över 1500 
aktiva medlemmar. Vår vision lyder ”Regionens bästa golf – för alla”. Golf är 
betydelsefullt för folkhälsan med möjlighet både till motion, rekreation och social 
gemenskap (vilket också påvisats i olika studier). Golfklubben satsar stort och 
målmedvetet på utbildnings- och träningsverksamhet. Detta gör vi genom S:t Arild 
Golfakademi med fyra Pros:s (tränare), där vi även ansvarar för utbildnings- och 
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träningsverksamheten på Höganäs Golfklubb. Vi är mycket positiva till att byggrätterna 
intill banan i nuvarande plan föreslås ersättas med naturområden. Dessa områden 
kommer att ge golfbanan även framöver upplevelsen av dess unika plats och lugn, avskild 
från bebyggelse och trafik men även en garanti för att bevara naturen med dess speciella 
värden som beskrivs i underlaget. Vi ser en stor efterfrågan men också ökat intresse för 
golfspel vilket också innebär ökad efterfrågan av träningsområden där nämnda mark på 
ett enkelt sätt kan anpassas för att erbjuda detta. Nuvarande anläggning utnyttjas redan på 
ett sådant sätt att utökning av golfspel och träningsområden inom befintligt område 
innebär att säkerheten under golfspel men även säkerheten för medarbetare äventyras. 
Klubben har också ett gott rykte och är känd i Golfsverige för att på ett föredömligt sätt 
arrangera tävlingar på avancerad nivå varför det även framöver behöver finnas beredskap 
för att tillhandahålla möjlighet till parkering med mera i nära anslutning till banan. Marken 
vid infarten är det enda området som på ett enkelt sätt kan möjliggöra att klubbens 
verksamhet kan expandera men även användas som parkeringsområde vid större 
arrangemang.  
 
Slutligen 
Vi anser att om det måste göras byggrätter i anslutning till bana är det bästa 
placeringen intill infarten. Men ett önskat läge är att det byggs någon annanstans 
och att nämnda mark ställs till förfogande för S:t Arild Golfklubb i enlighet med ovan 
beskrivna argument. 
 

Kommentar: Marken som golfklubben är intresserade av kommer att bli en 
del av naturreservatsbildningen och inte planläggas som parkeringsområde. 
Övriga kommentarer noteras.  
 
SAKÄGARE 4 (2021-08-09)  
Förslaget ser i allt väsentligt bra ut, både vad gäller bebyggelsens placering och utseende 
och vad gäller naturreservatet. Våra synpunkter gäller den föreslagna trafiklösningen. I 
dagslägen upplever vi stora problem med utfarten från Gamla Södåkravägen till Norra 
kustvägen. Utfarten är helt skymd för trafiken på Norra Kustvägen söderifrån (sydost) 
från Skäret, eftersom det är en vänstersväng i kombination med ett backkrön precis innan 
utfarten. Farten är hög, 70 km/h och de som kör ut från Gamla Södåkravägen kommer 
från stillastående eftersom det är stopplikt. Vi har sett en rad tillbud där det ibland varit 
mycket nära kollision. Bilarna på Norra kustvägen får ofta tvärnita när de utsvängande 
bilarna inte hinner få upp farten tillräckligt fort och då de ute på Norra kustvägen håller 
hög hastighet och är lite ouppmärksamma. 
 
Det känns inte lämpligt att belasta den korsningen med ytterligare trafik. Det skulle 
innebära en stor ökad risk för olyckor. I första hand anser vi därför att man bör anlägga 
en utfart från bebyggelsen inom område 2 väster om det gula huset vid Norra kustvägen. 
Där finns plats och utfarten har helt fri sikt åt båda hållen eftersom vägen svänger svagt 
åt höger. Ett annat alternativ är att förlägga utfarten höger om huset, dvs mellan huset 
och busshållplatsen. Även det alternativet ger god sikt. 
 
I andra hand bör man sänka hastigheten till 50 en bit efter avfarten till Skäret och fram till 
Stenedal. Hela sträckan har ett stort antal utfarter från enskilda fastigheter direkt ut på 
vägen. Där ligget också verksamheten Trädgården på Skäret som successivt ökar i 
omfattning. Hela planförslaget utgår från att det ska vara en bybebyggelse och då bör 
man som konsekvens också sänka hastigheten som man gör vid liknande bebyggelse på 
andra ställen utmed Norra kustvägen. 
 
Alldeles oavsett hur man ordnar utfarterna bör man sätta upp en varningsskylt som 
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varnar för dold korsning på Norra kustvägen innan kurvan och krönet sydost om utfarten 
från Gamla Södåkravägen. 
 

Kommentar: Det är inte tänkt att anordna nya utfarter till Norra Kustvägen 
eller Gamla Södåkravägen då det finns befintliga utfarter som de nya 
bostadsområdena kan ansluta till. Detta för att ett större antal utfarter även 
riskerar att minska trafiksäkerheten på vägsträckan. Övriga kommentarer noteras 
och skickas vidare för lämplig handläggning på vår stadsmiljöavdelning då det 
inte är något som detaljplanen kan reglera. 
 
NORIDON ENERGI  (2021-06-29) har inget att erinra. 
 
SKANOVA AB  (2021-07-12)  
Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet, efter östra delen 
planområdet, del av Norra Kustvägen och Gamla Södåkravägen. 
 
Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande 
läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning. 
 
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra 
exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den. 
 

Kommentar: Ledningarna ligger till största del inom kommunens mark varpå u-
område inte anses nödvändigt. Detaljplanens genomförande anses inte påverka 
ledningarnas placering eftersom att vägens dragning kommer vara detsamma.  
 

SYNPUNKTER FRÅN PRIVATPERSONER 
 
PRIVATPERSON 1 (2021-07-12)  
Under senare år har många naturreservat och grönområden blivit allt mer isolerade i vår 
kommun. Dels beroende på nya exploateringar men även i en del fall på grund av 
förtätning av befintlig bebyggelse. Man borde i större utsträckning knyta samman dessa 
gröna strukturer både för de biologiska värdena och kommuninvånarnas välbefinnande. 
  
För att få gröna stråk och korridorer i  landskapet vore det enligt mitt tycke bra om man 
från det föreslagna naturreservatet gjorde en korridor till det befintliga reservatet Skärets 
naturreservat via Höganäs Brunnby 1:1, utmed Knävlavägen. Antingen att man avsätter 
ett stråk här via Brunnby 1:1 till naturreservat eller avsätter en zon som ej får bebyggas på 
cirka 50 m på vardera sidan om Knävlavägen. Dessutom får man en grön väg in i 
reservatet från den planerade parkeringen utmed Norra Kustvägen. I detta området finns 
även fornlämningar enligt Lantmäteriets kartor. 
 

Kommentar: Kommunen anser att stråket ner till naturreservatet från Norra 
Kustvägen har många gröna inslag i dagsläget som gör att det redan upplevs som 
en grönanslutning till området. Detsamma gäller området som ansluter till 
naturreservatet i öster.  
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SAMMANFATTNING 
 
Sammanlagt har 22 skrivelser inkommit. Skrivelser från 14 innehåller synpunkter på 
förslaget. Dessa synpunkter har bemötts ovan med kommentarer. Synpunkter från 8 
skrivelser har föranlett en omarbetning av planförslaget. Sammanfattningsvis ändras 
planförslaget enligt följande: 
• Planhandlingarna kompletteras med information om trafikalstring och 

flödesfördelning samt om eventuella förändringar på vägnätet.  
• Planhandlingarna kompletteras med beskrivning om att det är Knävlavägen som ska 

användas som utfart till Norra Kustvägen och det tydliggörs i plankartan om att det 
är den befintliga anslutningen till Knävlavägen V som ska fortsätta användas. 

• Kommunen tar bort planbestämmelse om p-plats. 
• Planhandlingarna kompletteras med beskrivning om att anslutningen ut mot 1451 

måste ändras för att tillgodose trafiksäkerheten och att det i god tid innan 
genomförandet ska tas kontakt med Trafikverket för godkännande av 
detaljutformning. 

• Planbestämmelsen e3 ändras till ”Största byggnadsarea är 80 m2 per bostadshus”. 
• Plankarta kompletteras med u-område inom kvartersmark för befintlig va-ledning 

inom planområdet som kan komma påverkas av detaljplanens genomförande. 
• Parkeringsplatsen kommer inte finnas kvar i planhandlingarna och meningen om 

servitut på Knävlavägen stryks. 
• Golfvägen kommer att läggas ut som R2 och kommer efter fastighetsbildning ingå i 

fastigheten Fjälastorp 6:5.  
• Planhandlingarna har förtydligats gällande infartsvägen Fjälastorp 9:4-9:6. 
• Planhandlingar kompletteras med information om att detaljplanens utgått ifrån 

tidigare allmänna råd.  
• Planbeskrivningen kompletteras med information om inlösen av allmän plats.  
• Meningen om nyttjanderättsavtal med Brunnby 1:1 tas bort från planhandlingarna.  
• Planbeskrivningen kompletterar bedömningen om riksintresset för kustzon. 
• Planhandlingarna ändrar bestämmelser för den förslagna bebyggelsen. 
• Planhandlingarna har förtydligats gällande infartsvägen Fjälastorp 9:4-9:6 
• Planbeskrivning kompletteras med information om att ny bebyggelse ska ingå i 

kommunens verksamhetsområde för allmänna va-anläggningar. 
• Planhandlingarna kompletteras med redovisning av bullernivåer för 

bostadsbebyggelse. 
• Planbeskrivning kompletteras gällande information om hur detaljplanen inte avviker 

från översiktsplanen intentioner.  
• Planbeskrivningen kompletteras med beskrivning av jordbruksmarken där 

bostadsbebyggelsen föreslås ligga. 
• Plankartan kompletteras med marklov och bevarande av vegetation för de 

biotopområden inom jordbruksmarken som annars hade kunnat påverkas. 
• Planbeskrivningen kompletteras med information om renhållningsordningen för 

Höganäs kommun.  
• Planbeskrivning kompletteras med information om verksamhetsområde, 

underdimensionerade ledningar samt dagvattenhantering. 
• Planbestämmelser gällande takvinklar ändras och bestämmelse för byggnadshöjd 

ersätts med nockhöjd.  
• Plankartan kompletteras med en större yta för att inte möjliggöra bebyggelse.  
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FÖLJANDE SAKÄGARE HAR INTE FÅTT SINA SYNPUNKTER TILLGODOSEDDA:  
• S:t Arilds Golfklubb 
• Sakägare 4 
 
FRÅGOR SOM INTE BLIVIT TILLGODOSEDDA ÄR FÖLJANDE: 
• Naturmark avsatt som korridor/stråk in till naturreservat längs med Knävlavägen.  
• Avsätta del av planlagd naturmark till verksamhetsmark/parkering.  
• Ny utfart mot Norra Kustvägen. 
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INKOMNA SYNPUNKTER UNDER GRANSKNING 
 
Under granskningstiden har 9 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  (2022-01-24)  
Riksintresse högexploaterad kust enligt 4 kap. miljöbalken.  
Planområdet berör riksintresse för högexploaterad kust. Länsstyrelsen konstaterar att 
kommunen i ÖP2010 inte pekar ut något utbyggnadsområde i Fjälastorp. Planområdet är 
markerat som grönstrukturområde. Länsstyrelsen tolkar utifrån planbeskrivningen att 
kommunen hänvisar till undantagsbestämmelsen i 4 kap. 1 § andra stycket MB avseende 
att riksintressena inte utgör hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller av det 
lokala näringslivet eller för utförandet av anläggningar som behövs för totalförsvaret. 
 
Länsstyrelsen kan utläsa av planhandlingarna att motivet är att föreslagen detaljplan 
förbättrar förutsättningarna för allmänhetens tillgång till kusten eftersom gällande 
detaljplan möjliggör många fler byggrätter för bostads- och fritidsbebyggelse än den äldre 
föreslagna detaljplanen. Länsstyrelsen vill påminna om att det är nu aktuellt planförslag 
som ska bedömas och inte den befintliga detaljplanen. Länsstyrelsen påminner vidare om 
att det är de samlade värdena som utgör riksintresset, det vill säga inte enbart 
allmänhetens tillgång till strandområdena och kusten specifikt.  
Länsstyrelsen gör bedömningen att planförslaget inte utgör tätortsutveckling i den 
betydelse som avses i 4 kap. 1 § andra stycket MB. Enligt prop. 1985/86:3 omfattar denna 
utveckling förändringar av bebyggelse och anläggningar som behövs med hänsyn till 
normal befolkningsutveckling, förändringar i bostadsstandarden, behovet av trafikleder, 
grönområden, service, sysselsättning etc.  
 
Inom riksintresse för högexploaterad kust ska det ske en avvägning mellan olika intressen 
och ställas mot de beskrivna natur- och kulturvärdena. I Höganäs gällande översiktsplan 
beskrivs värdena för kulturmiljö, landskapsbild och naturvärden som avser detta område:  
 
I de områden utmed kusten och mellan samhällena som är obebyggda medger kommunen inte någon ny 
exploatering. Kusten har mycket höga allmänna intressen, som natur-, kultur- och friluftsvärden samt 
behovet av reträttväg inåt land vid ett ändrat klimat med högre havsnivå. Det gäller områdena mellan 
Viken och Lerberget, Lerberget och Höganäs, Nyhamnsläge och Lerhamn, Lerhamn och Mölle, Arild 
och Skäret, Skäret och Svanshall, Jonstorp och Farhult samt Farhult och Norra Häljaröd. 
Rekreativa och ekologiska samband ska utvecklas inåt land och natur- och jordbrukslandskap ska 
stärkas och bevaras. 
 
Skydda de obebyggda kuststräckorna mellan orterna från exploatering, så att de finns tillgängliga för 
rekreation och friluftsliv och så att dess ekologiska värden består. Rekreativa och ekologiska samband 
inåt land till natur- och jordbrukslandskap ska stärkas och bevaras. 
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Komplettera i första hand befintlig bebyggelse inom de områden som utpekats som samlad bebyggelse. 
Lokalisera i första hand ny bebyggelse till lucktomter och/eller samla ny bebyggelse i mindre grupper. 
 
Ny, enstaka bebyggelse utanför befintlig bebyggelsestruktur tillkommer normalt inte inom riksintresse för 
högexploaterad kust. 
 
I kommunens naturvårdsplan beskrivs bland annat, och som berör aktuellt planområdet, 
att området har som helhet ett mycket högt värde för hotade och missgynnade arter och 
högt värde som grönstruktur. I naturvårdsplanen beskrivs det aktuella planområdet som 
ett småbrutet landskap med skog, betesmarker, åkrar, golfbana och en mängd 
småbiotoper som dammar, busk- och trädrika holmar och stengärden. Vidare anges att 
områdets landskapsbild bör bibehållas och skogen bör skyddas mot avverkning. Enligt 
planbeskrivningen kommer planförslaget, om det genomförs fullt ut, att innebära en stor 
konflikt med naturvärdena eftersom delar av skogen då måste tas ner.  
 
Länsstyrelsen konstaterar att planförslaget inte följer ovan nämnda kommunala 
inriktningar samtidigt som flera relevanta värden påtalas som Länsstyrelsen menar är av 
betydelse för frågan om påverkan på riksintresse för högexploaterad kust. Vidare framgår 
inte konsekvenserna för värdena eller hur hänsyn tas så att dessa bevaras, den negativa 
påverkan minskar eller hur påtaglig skada inte uppstår. 
 
Länsstyrelsen bedömer att genomförandet av planförslaget riskerar att påtagligt skada 
riksintresset för högexploaterad kust. 
 
Miljökvalitetsnormer för vatten 
Enligt lag om allmänna vattentjänster (2006:412) är kommunen ansvarig för att ordna 
avlopp i ett större sammanhang om det behövs med hänsyn till människors hälsa eller 
miljön. Om det behövs med hänsyn till människors hälsa eller miljön är det VA 
huvudmannens ansvar enligt 6 § LAV att anordna vattentjänster. Inom 
verksamhetsområden ska behovet av att rena och flödesutjämna dagvatten tillgodoses 
genom allmänna VA-anläggningar. Länsstyrelsen menar att kommunen omfattas av detta 
ansvar i de flesta fall där samlad bebyggelse för verksamheter och bostäder planeras. Det 
kan mot bakgrund av ovanstående finnas skäl för Länsstyrelsen att utöva tillsyn enligt 51 
§ LAV. 
 
Det ska av detaljplanen framgå hur dagvattenfrågan kan lösas. Kommunen behöver 
bedöma behovet av rening, beskriva recipienten och eventuell påverkan på MKN-vatten. 
Eventuella nödvändiga planbestämmelser ska regleras på plankartan. Det ska av 
planhandlingarna framgå om genomförandet av detaljplanen kan orsaka en försämring av 
statusen för en vattenförekomst, eller äventyra uppnåendet av god status/god potential 
hos en vattenförekomst. Länsstyrelsen anser att det saknas ett resonemang kring vad 
bedömningen att exploateringen inte har någon påverkan på miljökvalitetsnormer för 
vatten baseras på. Därmed saknas även underlag för Länsstyrelsen att bedöma om 
slutsatsen är rimlig. 
 
Översvämning 
Länsstyrelsen anser att situationen vad gäller översvämningsrisken måste förtydligas. Om 
det krävs åtgärder för att hantera översvämningsrisken vid extrem nederbörd, inom 
området eller om planförslaget kan öka översvämningsrisken för kringliggande områden, 
måste detta redovisas. Behov av eventuella åtgärder behöver säkerställas med 
planbestämmelser på plankartan. 
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Länsstyrelsens information annan lagstiftning 
Kulturmiljö arkeologi  
Inom planområdet finns flera fornlämningar som kräver tillstånd till ingrepp i 
fornlämning enligt 2 kap kulturmiljölagen. Tillståndet kan komma att villkoras med en 
eller flera arkeologiska undersökningar.  
 
Den tänkta detaljplanen ligger i ett mycket fornlämningsrikt område med fornlämningar 
från olika förhistoriska perioder samt historisk tid. Framförallt finns här omfattande 
boplatser från stenåldern med rikt fyndmaterial och fossila åkrar. Länsstyrelsen bedömer 
därför att sannolikheten är stor för att det finns fornlämning, idag okänd, inom det 
aktuella området och därför ska en arkeologisk utredning genomföras initialt. Vänligen 
kontakta Länsstyrelsens kulturmiljöenhet med en begäran om utredning.  
 
Biotopskydd 
Stenmurar, odlingsrösen, diken, åkerholmar m.m. i jordbruksmark omfattas av generellt 
biotopskydd, liksom alléer. Det är förbjudet att skada eller ta bort biotopskyddade mark- 
och vattenområden. Om dispens från biotopskyddet behöver sökas, bör det göras i ett 
tidigt skede. Notera att om dispens inte kan lämnas, kan det påverka möjligheten att 
genomföra planen. 
 
Länsstyrelsens bedömning 
Länsstyrelsens samlade bedömning är att det finns frågor som inte är tillräckligt utredda 
avseende Riksintresse för högexploaterad kust, miljökvalitetsnormer för vatten och risken 
för översvämning, varför planförslaget kan komma att prövas utifrån 11 kap. 10-11§§ 
PBL. 
 
Kommentar: Planhandlingarna kompletteras med beskrivning om hur riksintresse 
för högexploaterad kust inte påtagligt skadas av föreslagen detaljplan. Kommunen 
ändrar planbeskrivningen så att det framgår att kommunen endast följer 
översiktsplanen till viss del. Kommunen anser att detaljplanen innebär en 
utveckling av det lokala näringslivet varför undantag från riksintresset för 
högexploaterad kust kan göras. I planhandlingarna finns information om att de 
föreslagna bostäderna kommer att inkluderas inom kommunens 
verksamhetsområde för vatten och avlopp. Detta har ytterligare förtydligats i 
planbeskrivningen. Planhandlingarna kompletteras med information gällande 
dagvattenfrågan samt MKN-vatten. Planhandlingarna kompletteras med 
beskrivning om översvämning vid extrem nederbörd. Planbestämmelser gällande 
plushöjd läggs till i plankarta. Kontakt gällande begäran om utredning har gjorts 
av sökande och vidare utredningar om ingrepp på fornlämningar ska göras vid ett 
genomförande av detaljplanen på fastigheten Fjälastorp 6:3. För att förhindra att 
biotopskydd tar skada i detaljplanen får dessa ytor inom planområdet 
bestämmelser om att byggnad inte får uppföras, att vegetation ska bevaras samt 
att marklov krävs för trädfällning och annan ändring av vegetation.  

 
 
TELIA (2021-12-23) har inget att erinra. 
 
TRAFIKVERKET (2021-01-03)  
Trafikverket förutsätter att genomförd trafikutredning är korrekt utförd och att 
antagandet att den ökande trafiken inte kommer att påverka det statliga vägnätet eller dess 
anslutning på ett negativt sätt. 
 

Page 154 of 250



GRANSKNINGSUTLÅTANDE, 2022-05-12, DETALJPLAN FÖR FJÄLASTORP 6:3 MED FLERA  

 
20             SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN 

 
 

Kommentar: Synpunkt noteras. 
 
REGION SKÅNE (2022-01-07) har inget att erinra. 
 
SJÖFARTSVERKET (2022-01-13) har inget att erinra. 

 
LANTMÄTERIET (2022-01-21)  
Planbestämmelse a1 finns i plankarta inom det kommunen anger som område 1 i 
planbeskrivningen, men verkar ha fallit bort från listan över planbestämmelser. Detta bör 
kompletteras.  
 
Lantmäteriet förstod samrådsredogörelsen som att kommunen har utrett de gränser som 
är nödvändiga och i den utsträckning som krävs för ändamålet. Det är av stor vikt att 
förbättringarna även förs över till registerkartan för att underlätta i 
samhällsbyggnadsprocessen bl.a. vid framtida fastighetsbildning. I HMK – Digital 
grundkarta finns en tydlig rekommendation om att så ska ske och om det är oklart hur 
detta ska gå till, tag gärna kontakt med Lantmäteriets geodatasamordnare.  
 

Kommentar: Planhandlingarna kompletteras gällande planbestämmelse. 
Kontakt tas med Lantmäteriets geodatasamordnare.  
 
 

INTERNT  
 
HÖGANÄS ENERGI  (2022-01-07)  
Det står om den gamla transformatorstationen att den skall bevaras och att rivningslov 
inte kommer medges. Höganäs Energi äger inte denna byggnad så vi kommer inte ta 
hand om underhållet av denna station. 
 

Kommentar: Synpunkten noteras. 
 
STADSMILJÖAVDELNINGEN  (2022-01-19) 
Förtydligande gällande bestämmelsen a1 och a2. Vi hade gärna sett att området norr om 
gården där det är bete och träd idag haft bestämmelsen L2 som de andra betena och inte 
kvartersmark, dock bra att den har en n1 bestämmelse 
 

Kommentar: Planhandlingarna kompletteras gällande a1 och a2. Inför 
antagande är det inte aktuellt att lägga bestämmelsen L2 på området norr om 
gården. Kommunen gör bedömningen att föreslagna planbestämmelser är 
tillräckliga för att skydda befintliga träd och inte uppföra byggnader.  
 
GEODATAAVDELNINGEN  (2022-01-20)  
Om resterande av underliggande plan upphävas behöver detta tydliggöras i 
planbeskrivningen och synliggöras i plankarta. Tydliggöra huvudmannaskapsfördelningen. 
Geodataavdelningen har även inkommit med redaktionella ändringsförslag.  
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Kommentar: Underliggande detaljplan som inte föreslaget planområde 
täcker kommer att fortsätta gälla. Planhandlingarna kompletteras med karta för 
resterande detaljplan som blir kvar. Planbeskrivningen har kompletterats med 
information om att kommunen är den enda huvudmannen för allmän plats inom 
planområdet.  
 
NSR (2022-01-24) har inget att erinra. 
 

SAKÄGARE 
 
SAKÄGARE 1 (2022-01-12)  
På vår fastighet finns en överdimensionerad anlagd trädgårdsgräsmatta på så kallad 
prickad mark. Vi skulle vilja att marken inte längre blir prickad och att ett tillkommande 
småhus tillåts byggas i linje med småhusen som planeras i områden markerade med 1 och 
2 på sidorna 21-22 i Planbeskrivningen daterad 2021-12-02, dvs en byggnad om max 80 
kvm byggnadsarea, nockhöjd på 5,5 meter och takvinkel mellan 22-30 graders lutning 
(eller annan passande byggnadsvolym och gestaltning enligt era önskemål). Vår tomt om 
ca 2500 kvm är stor och luftig varför den med fördel kan inrymma två bostadshus, båda 
inom nuvarande fastighet alternativt efter delning till två mindre fastigheter. Även om 
Fjälastorpsområdet i stort är väldigt vackert kan vår tomt rimligen inte ha skyddsvärde av 
varken naturmässigt, kulturellt eller annat perspektiv då det är en vanlig villatomt med 
anlagd trädgårdsgräsmatta. Vi kommer att vara måna om att gestaltningen på ett nytt hus 
är väl anpassat till området och närliggande byggnader och hoppas på ett positivt besked i 
frågan. 

Kommentar: Fastigheten ligger utanför detaljplaneområdet och kan därför 
inte utredas i denna detaljplan. Som invånare finns det alltid möjlighet till att 
lämna in en ansökan om planbesked om man vill bygga på sin fastighet där 
gällande detaljplan inte medger det.  
 
SAKÄGARE 2 (2022-01-14)  
I det från Samhällsbyggnadsförvaltningen utsända dokumentet ”Underrättelse om 
granskning” beskrivs syftet med detaljplanen. I andra stycket sammanfattas de fördelar 
man avser att få med i den nya detaljplanen. Här nämns dock ingenstans den, enligt min 
mening, största förändringen mot dagens situation. Läser man vidare i 
detaljbeskrivningen finner man att kommunen vill upplåta större delen av fastigheten 
Fjälastorp 6:3 till uppförande av 20 st fritidshus. Stugor till golfbanan betraktas alltså som 
mera betydelsefullt att informera om än att kommunen vill tillåta uppförandet av vad man 
kan kalla ett lyxigt ”koloniområde” på mark som klart är markerat som ”Riksintresse för 
kulturmiljö” enligt Mb 3 kap. 6 §.  
 
Det måste också framhållas att denna markanvändning inte finns angiven i kommunens 
översiktsplan 2035 (ÖP35). Det planerade fritidshus-området strider helt mot den i 
ÖP2035 beskrivna markanvändningen längst Norra kustvägen. (Se bilaga 1). Dessutom 
strider den helt mot den markanvändning som beskrivs i område klassats som varande 
”Riksintresse för kulturmiljö”.  
 
Syftet och meningen med att från kommunens sida upplåta gammal och skyddad 
kulturmark för fritidshus-ändamål är för mig höljt i dunkel. Om mitt minne är korrekt så 
har kommunen, av goda skäl, tidigare nekat att ge tillstånd för bebyggelse inom detta 
område så varför nu? Vad finns för motiv bakom denna nya uppfattning?  
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Ser man till kulturmiljö och kulturhistoria så är det uppenbara beslutet att behålla marken 
som odlings- och/eller betesmark såsom den har varit sedan urminnes tider. Med tanke 
på den djurhållning och den växande vinodling som finns i trakten borde det inte vara 
svårt att hitta intressenter som vill bevara den unika miljön.  
 
Kommunen behöver då inte engagera sig i utbyggnaden och löpande underhåll av 
nödvändig infrastruktur till gagn för boende som sannolikt inte är skrivna i kommunen 
och därmed varken bidrager med kommunal inkomstskatt eller tillför värdefull 
kompetens till kommunens näringsliv eller allmänna service.  
 
Då jag bor permanent vid Norra kustvägen är jag välbekant med trafiksituationen vid 
fastigheten i fråga. Om uppgiften att 1400 fordon passerar per dygn är ett genomsnitt för 
året så vill jag framhålla att detta är en meningslös siffra då trafikintensiteten är enormt 
mycket högre på sommaren jämfört med övrig tid på året. I synnerhet helger under 
sommaren är otroligt trafikintensiva. Vad som inte verkar vara beaktat i planeringen är 
den cykel- och gångtrafik det föreslagna fritidshus-området kommer att betyda för detta 
avsnitt av Norra kustvägen. Det är rimligt att antaga att boende och gäster, om man inte 
använder sin bil, kommer att söka sig norr ut mot kusten. (Går man söderut kommer 
man till hål 12 på golfbanan). Detta i sin tur betyder att man, som gående eller cyklande, 
måste korsa eller i övrigt befinna sig på Norra kustvägen. En väg med begränsad sikt och 
mycket hög trafikintensitet. Som fritidsområde befinner sig detta helt enkelt på fel sida av 
vägen. Situationen med gående och cyklande på vägen under sommaren är redan idag 
stundtals skrämmande.  
 
Med det ovan sagda hoppas jag att min kommun lever upp till de höga och lovvärda mål 
man ger uttryck för avseende bevarande av miljö, kultur och historia. Att godkänna den 
del av planen som rör fritidshusbebyggelse på fastigheten Fjälastorp 6:3 är att totalt 
ignorera inte bara sina egna ambitioner utan även ett nationellt beslut om bevarande av 
kulturmiljö som det är markerat i planen för ”Riksintresse för kulturmiljö”. Om man 
genomför detta nu vilket blir nästa skyddade område man exploaterar?  
 
Norra Kustvägen, mellan Rekekroken och Brunnby, måste vara en av Sveriges vackraste 
vägar. Att bygga ett fritidsområde med fronten utmed denna väg visar, enligt min mening, 
total avsaknad av respekt för Kullabygdens skönhet och särart.  
 
Jag hoppas och tror att inte ekonomiska skäl är drivkraften bakom detta förslag och att 
man med detta sätter ett pris på att sälja ut de kulturella värden vi som 
kommuninnevånare, och även alla andra, har rätt att få bevarande för framtiden.  
 
Refererat till ovanstående yrkar jag på att tillståndet för byggande av 20 fritidshus på 
fastigheten Fjälastorp 6:3 utgår ur planen och att fastighetens mark fortsatt används som 
jordbruksmark för bete och/eller odling.   
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Kommentar: Ställningstagande kring kommunens översiktsplan kan ändras 
och kommunen har i detta fall avvikit från delar av översiktsplanen. Men det är 
viktigt att poängtera att föreslagen detaljplan endast går emot delar av 
översiktsplanen. Kommunen har lagt till skäl till varför föreslagen detaljplan går 
emot gällande översiktsplan i planbeskrivningen. Kommunen har gjort en 
bedömning är gjord att riksintresset för kulturmiljö inte påverkas negativt av 
förslaget. Gällande trafiksituationen så äger Trafikverket Norra kustvägen vilket 
innebär att det är Trafikverket som beslutar om hur vägen ska skötas och 
utvecklas.  Kommunen för kontinuerliga diskussioner med Trafikverket kring 
trafiksäkerheten i kommunen samt om det behövs åtgärder kring denna. Detta 
gäller även vägar som kommunen inte äger eller har ansvar för.   
 
SAKÄGARE 3 (2022-01-21)  
Det finns flera skäl till att jag motsätter mig förslaget om byggnation av dessa 20 
fritidshus på den berörda marken som är klassad som riksintresse – främst då jag ser 
tydligt att det på flera punkter direkt går rakt emot det dokument ”ÖP2035” som 
kommunens tjänstemän tagit fram och som också klubbats politiskt som ett vägledande 
styrdokument för framtida byggnation i kommunen (se bilagor). 
  
I den skrivelse som kommit från samhällsbyggnadsförvaltningen står det att; ”förslaget 
överensstämmer med kommunens översiktsplan” - ett påstående som kommunens egna 
formuleringar i ÖP2035 på punkt efter punkt i de bifogade bilagorna visar att de inte 
stämmer! 
  
Min fråga bottnar i grunden om varför kommunen plötsligt fått detta stora intresse för 
just denna mark och byggnation ute på landet långt utanför alla serviceorterna? 
Dessutom på mark av riksintresse. Med kulturhistoriskt värdefull odlingsmark. Vad är det 
för annan verksamhet man vill finansiera genom att sälja ut mark av riksintresse? Detta 
när dessutom kommunens egna ÖP2035 rakt motsäger det som man nu vill ha granskat. 
  
Avslutningsvis ställer jag mig frågande till om de tjänstemän som ligger bakom förslaget 
att vilja tillåta byggnation på del av Fjälastorp 6:3 alls ens läst det styrdokument (ÖP2035) 
som de har att förhålla sig till och som är politiskt förankrat och beslutat – både för nutid 
och som en vision för framtiden. 
  
I dagsläget finns det ett drygt 20-tal hus utmed Norra Kustvägen på sträckan från 
Falkamöllan bort till svängen vid Gamla Södåkravägen. Däremellan insprängda 
grönområden av kulturhistoriskt intresse och bevaransvärda enligt politiskt beslut i 
ÖP2035. Hur kan en fördubbling av bostäder genom att uppföra 20+13 nya fritidshus på 
något som helst sätt bidra till att bibehålla landsbygdens karaktärsdrag och ett öppet grönt 
landskap mellan byarna på landet? Förslaget nekas i sin nuvarande form och ett 
omarbetat utkast där man istället gör om marken där de 20 fritidshusen planerats till 
naturreservat i sin helhet. Då går man mer i linje med både ÖP2035 OCH det riksintresse 
som gäller för den kustnäramarken.  
  
Avseende förslaget om försäljning och avstyckning av mark runt och till den gård som 
kommunen äger, samt golfbanans planer på tolv stugor för sin verksamhet inom deras 
nuvarande markområde, finns det inga invändningar. 
 

Kommentar: Ställningstagande kring kommunens översiktsplan kan ändras 
och kommunen har i detta fall avvikit från delar av översiktsplanen. Men det är 
viktigt att poängtera att föreslagen detaljplan endast går emot delar av 
översiktsplanen. Kommunen har lagt till skäl till varför föreslagen detaljplan går 
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emot gällande översiktsplan i planbeskrivningen. En bedömning är gjord att 
riksintresset för kulturmiljö inte påverkas negativt av förslaget. 
 

 
ÄNDRINGAR AV PLANFÖRSLAG INFÖR ANTAGANDE 
Skrivelser från Länsstyrelsen, Trafikverket, Lantmäteriet, Höganäs Energi, 
Stadsmiljöavdelningen, Geodataavdelningen samt 3 sakägare innehåller synpunkter på 
förslaget. Dessa synpunkter har bemötts ovan med kommentarer. Synpunkter från 
Länsstyrelsen, Lantmäteriet, Stadsmiljöavdelningen, Geodataavdelningen samt Sakägare 2 
och 3 har föranlett en omarbetning av planförslaget. Sammanfattningsvis ändras 
planförslaget enligt följande: 

 
• Planhandlingarna kompletteras med beskrivning om hur riksintresse för 

högexploaterad kust inte påtagligt skadas av föreslagen detaljplan. 
• Kommunen ändrar planbeskrivningen så att det framgår att kommunen 

endast följer översiktsplanen till viss del. 
• Planhandlingarna kompletteras med information gällande 

dagvattenfrågan samt MKN-vatten. 
• Planhandlingarna kompletteras med beskrivning om översvämning vid 

extrem nederbörd.  
• Planbestämmelser gällande plushöjd läggs till i plankarta. 
• Kontakt gällande begäran om utredning har gjorts av sökande och vidare 

utredningar om ingrepp på fornlämningar ska göras vid ett 
genomförande av detaljplanen på fastigheten Fjälastorp 6:3.   

• Planhandlingarna kompletteras gällande planbestämmelse a1 och a2. 
• Planhandlingarna kompletteras med karta för resterande detaljplan som 

blir kvar. 
• Planbeskrivningen har kompletterats med information om att kommunen 

är den enda huvudmannen för allmän plats inom planområdet.  
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KVARSTÅENDE ERINRINGAR 
 
Efter granskningsskedet kvarstår planförslaget. 
 
Efter genomförd granskning kompletteras planförslaget enligt redovisning under Inkomna 
synpunkter under granskning, Ändringar av planförslag inför antagande. Ändringarna görs i syfte 
att komplettera och förtydliga planens syfte och dess planbestämmelser. 
 
Efter genomförd granskning har synpunkter föranlett till förtydligande av 
planbeskrivningen som bedöms vara av redaktionell karaktär och föranleder därmed inte 
en ny datering av planförslaget. Synpunkter av redaktionell karaktär redovisas under 
Inkomna synpunkter under granskning, Ändringar av planförslag inför antagande  
 
Det finns kvarstående synpunkter från tidigare skeden av planarbetet som avser det 
aktuella planområdet. Dessa redovisas under Inkomna synpunkter under samråd, Ändringar av 
planförslag inför granskning. 
 
KVARSTÅENDE ERINGRINGAR 
Följande bedömda sakägare har inte fått sina synpunkter tillgodosedda inför: 
 
Antagande 
• Stadsmiljöavdelningen 
• Sakägare 1 
• Sakägare 2 
• Sakägare 3  
 
Frågor som inte blivit tillgodosedda är följande inför antagande 
• Området norr om gården borde vara L2 där det är bete och träd.  
• Fastighet som är utanför föreslagen detaljplan önskade vara med för en uppbyggnad 

av ett småhus.  
• Att föreslagen fritidsbebyggelse är olämplig och bör tas bort.  
• Utveckling av gång- och cykeltrafik bör ske vid utbyggnad 
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Grundkartan är upprättad 2022-xx-xx av Geodataavdelningen, 
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Standard 2
Koordinatsystem i plan SWEREF99 13 30
Höjdsystem: RH2000
Upphovsrätt/kontaktperson: Geodataavdelningen, 
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/Tecumseh Hollis, Höganäs 2022-xx-xx 

Syftet med planen är att möjliggöra en avstyckning och försäljning av marken kring den befintliga gårdsbebyggelsen samt säkerställa dess 
kulturhistoriska värden. Syftet är också att säkerställa naturvärdena för det framtida kommunala naturreservatet genom att ta bort
samt flytta de byggrätter och gator som i gällande detaljplan inkräktar på det kommande naturreservatet. Syftet är också att möjliggöra
 övernattningsstugor för golfbanan, skydda kulturhistoriskt värdefull bebyggelse samt möjliggöra en ändring av golfbanans och
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Fjälastorp 6:5

Planbestämmelser
Följande g äller inom  om råden m ed nedanstående beteckning ar.
Endast ang iven användning  och  u tform ning  är tillåten.
Där beteckning  saknas g äller bestäm m elsen inom  h ela planom rådet.
Gränsbeteckningar

P lanom rådesg räns
Användning sg räns
Eg enskapsg räns
Adm inistrativ g räns

Användning av mark och vatten
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap

Kvartersmark

EGENSKAPSBESTÄMMELSER ALLMÄN PLATS
Varsamhet
varsam 1 Transform atorstationens volym , m aterial och  detaljer ska bibeh ållas till sin u tform ning , 

P BL 4 kap. 16 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning

R2 Tillfällig  vistelse, restau rang , idrott, P BL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

)—4,0

)—4,0

)—8,0

varsam 1

G0,0-0,0 Takvinkeln ska vara m ellan ang ivet värde i g rader, P BL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Varsamhet
k1 Byg g nadsverk karaktärsdrag  vad g äller volym  och  fasadm aterial ska bibeh ållas, 

P BL 4 kap. 16 § 1 st 2 p.
k2 Listverk och  andra fasaddekorationer ska bibeh ållas till sin h u vu dsaklig a om fattning  och  

u tform ning  och  får inte förenklas, P BL 4 kap. 16 § 1 st 2 p.
k3 Fönster ska till form , m aterial, indelning  och  proportioner bibeh ållas till sin u tform ning , 

P BL 4 kap. 16 § 1 st 2 p.

e3 0,0 Största byg g nadsarea är ang ivet värde i m ² per bostadsh u s, P BL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.
e4 0,0 Största byg g nadsarea är ang ivet värde i m ², P BL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e1 0,0 Största bru ttoarea är ang ivet värde i m ², P BL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

)—0,0 Hög sta nockh öjd är ang ivet värde i m eter , P BL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

k4 Taktäckning  ska vara av teg el, P BL 4 kap. 16 § 1 st 2 p.
k5 Skorsten ska till u tform ning  och  u tseende bibeh ållas, P BL 4 kap. 16 § 1 st 2 p.
k6 Volym  och  fasadm aterial i g avlar och  på den östra sidan ska bibeh ållas, P BL 4 kap. 16 § 1 st 2 p.
Rivningsförbud
r1 Byg g nad får inte rivas, P BL 4 kap. 16 § 1 st 4 p.

R2

Störningsskydd

L2 Betesm ark och  odling , ej växth u s, P BL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

L1 Stall, P BL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

B Bostäder, P BL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

E1 Transform atorstation, P BL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

R1 Golfbana, P BL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@ Marken får inte förses m ed byg g nad, P BL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

NATUR Natu rom råde, P BL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

e2 Inom  fastig h et får endast 1 h u vu dbyg g nad, ett g arag e och  ett u th u s eller annan 
kom plem entbyg g nad u ppföras, P BL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

m 1 Bostäder ska h a tillg ång  till u teplats där g ällande riktlinjer för bu llernivåer ej överskrids, 
P BL 4 kap. 12 § 1 st 1 p.

m 2 Gällande riktlinjer för bu llernivåer vid nybyg g nad och /eller tillbyg g nad av bostad ska u ppfyllas, 
P BL 4 kap. 12 § 1 st 1 p.

Mark
n1 Veg etation ska bevaras, P BL 4 kap. 10 §

Gemensamhetsanläggning

Servitut

Ledningsrätt

! !

! !

! !

Fastighetsbeteckning

Befintliga fastighetsgränser

Vägkant

Byggnad

4 9 : 7 1 0

93576 93826 94076 94326

62
37

65
7

62
37

90
7

+0,0 Markens h öjd över nollplanet ska vara ang ivet värde i m eter, P BL 4 kap. 10 §

u 1

Ändrad lovplikt

Administrativa bestämmelser
Genomförandetid
Genom förandetiden är 5 år ., P BL 4 kap. 21 §
Markreservat för allmännyttiga ändamål

Markreservat för allm ännyttig a u nderjordiska ledning ar. Kvartersm ark, P BL 4 kap. 6 §

Marklov krävs även för trädfällning  och  annan ändring  av veg etation. Kvartersm ark, 
P BL 4 kap. 15 § 1 st 3 p.a1

u1 NATUR

Page 161 of 250



 
 
 
 
 

11 

Antagande av detaljplan för del av Bölsåkra 5:11, i 
Svanshall, Höganäs kommun 

KS/2018/932 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2022-05-31    
 

 

 
 
SIGNATUR   
 
 

NÄRVARANDE 
 
Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 

Ulf Molin (C) (vice ordförande) 
Anders Ståhl (M) 
Lars Linderot (M) 
Göran Bengtsson (M) 
Sandra Kovács (M) 
Anna Larsson (M) 
Fredrik Eljin (KD) 
Kerstin Björkäng Wirehed (S) 
Louise Stjernquist (L) 
Johan Ingvarson (MP) 
Leif Löwegren (SD) 
Gertrud Greén (C)  ersätter Lennart Nilsson (S) (2:e vice 
ordförande) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Margareta Widell (M) 

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

  
Övriga närvarande  Dino Krcic (exploateringsingenjör) 

Anneli Sjöborg (chef för kultur- och fritidsförvaltningen) 
Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 
Herman Crespin (kommunchef) 
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 
Liridon Tetaj (planarkitekt) 

  
Sammanträdestid kl 15:00-17:30 
  
Paragrafer §122 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Lars Linderot (M) 
Anders Ståhl (M) §123 

  
Datum och plats 2022-06-09, Digital justering  
 

UNDERSKRIFTER 
 

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

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2022-05-31    
 

 

 
 
SIGNATUR   
 
 

 
Ordförande ……………………………………………… 

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

Lars Linderot (M)                         
 
 
Justerande ……………………………………………… 

Anders Ståhl (M) §123                        
 
 
Tillkännagivandet av justeringen har  2022-06-09 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2022-05-31    
 

 

 
 
SIGNATUR   
 
 

 
     KS/2018/932 
§ 122 
ANTAGANDE AV DETALJPLAN FÖR DEL AV BÖLSÅKRA 5:11, I 
SVANSHALL, HÖGANÄS KOMMUN 
Sammanfattning av ärendet   
Fastighetsägaren till Bölsåkra 5:11 inkom den 14 november 2018 till kommunen med ansökan om 
planförfrågan på sina fastigheter. Syftet med planansökan är att uppgöra fem tomter för 
bostadsändamål samt möjlighet till hästhållning i två av tomterna. 
  
Planen har varit föremål för samråd mellan den 5 – 26 juni 2019. 
Planen har varit föremål för granskning mellan den 20 januari – 10 februari 2020. 
Planen har varit föremål för granskning 2 mellan den 15 mars – 5 april 2022. 
  
Planutskottet beslöt att återremittera ärendet för att undersöka möjligheten för en alternativ 
vägdragning intill planområdet. Efter undersökningen framkommer det att den ursprungliga 
vägdragningen fortfarande kvarstår. Inga ändringar görs således i planhandlingarna. Inför antagandet 
finns kvarstående erinringar. 
  
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens planutskott, beslut den 24 maj 2022, § 37, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 13 maj 2022, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, plankarta den 26 april 2022, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, planbeskrivning den 26 april 2022, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, granskningsutlåtande den 26 april 2022, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, undersökning den 26 april 2022. 
  
Planprocessen 
Samrådsförslag, upprättat den 9 maj 2019, godkänt av kommunstyrelsens planutskott den 21 maj 2019, 
§ 34, 
Samråd genomfördes mellan den 5 juni och 26 juni 2019, 
Granskningsförslag, upprättat den 10 december 2019, godkänt av plan- och bygglovschef genom 
delegationsbeslut daterad 9 januari 2020, 
Granskning genomfördes mellan den 20 januari – 10 februari 2020, 
Granskningsförslag 2, upprättat den 2022-02-15, godkänt av kommunstyrelsens planutskott den 22 
februari 2022, §13, 
Granskning 2 genomfördes mellan den 15 mars – 5 april 2022. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer planutskottets förslag till beslut under proposition och finner 
att kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget.  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna upprättat utlåtande, daterat den 14 april 2022, 
 
att kvarstående erinringar inte tillgodoses, 

Page 3 of 4Page 165 of 250



 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2022-05-31    
 

 

 
 
SIGNATUR   
 
 

 
att anta detaljplan för del av Bölsåkra 5:11 i Svanshall, Höganäs kommun, upprättad den 14 april 2022. 
  
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunfullmäktige 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages  2022-07-05 

Page 4 of 4Page 166 of 250



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

TJÄNSTESKRIVELSE 
 KOMMUNSTYRELSEN 
   2022-05-13    KS/2018/932 

 
 

 
 
 
 
 

 

Antagande av detaljplan för del av Bölsåkra 5:11, i 
Svanshall, Höganäs kommun 
Sammanfattning av ärendet 
Fastighetsägaren till Bölsåkra 5:11 inkom den 14 november 2018 till kommunen med ansökan om 
planförfrågan på sina fastigheter. Syftet med planansökan är att uppgöra 5 för bostadsändamål samt 
möjlighet till hästhållning i två av tomterna. 
 
Planen har varit föremål för samråd mellan den 5 – 26 juni 2019 
Planen har varit föremål för granskning mellan den 20 januari – 10 februari 2020. 
Planen har varit föremål för granskning 2 mellan den 15 mars – 5 april 2022. 
 
Planutskottet beslöt att återremittera ärendet för att undersöka möjligheten för en alternativ vägdragning 
in till planområdet. Efter undersökningen framkommer det att den ursprungliga vägdragningen 
fortfarande kvarstår. Inga ändringar görs således i planhandlingarna.  
 
Inför antagandet finns kvarstående erinringar. 
 
Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsförvaltningen, plankarta den 26 april 2022, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, planbeskrivning den 26 april 2022, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, granskningsutlåtande den 26 april 2022, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, undersökning den 26 april 2022. 
 
Planprocessen 
Samrådsförslag, upprättat den 9 maj 2019, godkänt av kommunstyrelsens planutskott den 21 maj 2019 §34 
Samråd genomfördes mellan den 5  juni och 26 juni 2019 
Granskningsförslag, upprättat den 2019-12-10, godkänt av plan- och bygglovschef genom 
delegationsbeslut daterad 9 januari 2020. 
Granskning genomfördes mellan den 20 januari – 10 februari 2020 
Granskningsförslag 2, upprättat den 2022-02-15, godkänt av kommunstyrelsens planutskott den 22 
februari 2022 §13 
Granskning 2 genomfördes mellan den 15 mars – 5 april 2022. 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
  
att godkänna upprättat utlåtande, daterat den 14 april 2022, 
 
att kvarstående erinringar inte tillgodoses, 
 
att anta detaljplan för del av Bölsåkra 5:11 i Svanshall, Höganäs kommun, upprättad den 14 april 2022  
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HÖGANÄS KOMMUN
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 KOMMUNSTYRELSEN 
   2022-05-13    KS/2018/932 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 Gulistan Batak 
 Plan- och bygglovschef 

 
 Liridon Tetaj 

  Planarkitekt 
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PLANKARTA PLANENS SYFTE

PLANBESTÄMMELSER

Grundkartan är upprättad 2022-03-09 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 mars 2022.

Standard 3
Koordinatsystem i plan SWEREF99 13 30
Höjdsystem: RH2000
Upphovsrätt/kontaktperson: Geodataavdelningen, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Höganäs

/Amir Sladic, Höganäs 2022-03-10 

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

ORIENTERINGSKARTA

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning
är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom all kvartersmark eller all allmän plats eller allt
vattenområde på plankartan.

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

Gemensamhetsanläggning

Ledningsrätt

Servitut

!
! ! !

!

!!

!
!

! !

!

!!

!
!

! !

!

!!

Gemensamhetsanläggning

Servitut

Ledningsrätt

! !

! !

! !

+0 0,

Fastighetsbeteckning

Befintliga fastighetsgränser

Vägkant

Byggnad

4 9 : 7 1 0

Höjdvärde

UPPRÄTTAD:

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

DIARIENUMMER:
KS/2018/9322022-04-26 Gulistan Batak Liridon Tetaj

DETALJPLAN FÖR 
DEL AV BÖLSÅKRA 5:11

SVANSHALL, HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN

ANTAGANDE

Plan- och bygglovschef Planarkitekt

UTÖKAT FÖRFARANDE

(A2) Skala 1:1 000

0 20 4010 Meter±

Planbestämmelser
Följan de gäller in om områden  med n edan ståen de beteckn in gar.
En dast an given  an vän dn in g och utformn in g är tillåten .
Där beteckn in g sakn as gäller bestämmelsen  in om hela plan området.
Gränsbeteckningar

Plan områdesgrän s
An vän dn in gsgrän s
Egen skapsgrän s
Admin istrativ grän s

Användning av mark och vatten
Kvartersmark

B1 En bostadshus, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

B1L1 En bostadshus, med möjlig hästhålln in g, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Allmänna platser med enskilt huvudmannaskap
GATA Gata, PBL 4 kap. 8 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning

Utformning

@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@

Marken  får in te förses med byggn ad, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

)—0,0 Högsta n ockhöjd är an givet värde i meter , PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f1 Högsta n ockhöjd för komplemen tbyggn ad 5 meter, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2 Högsta n ockhöjd för komplemen tbyggn ad är 6,5 meter, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Placering
p1 Huvudbyggn ad ska placeras min st 4 meter från  fastighetsgrän s, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p2 Komplemen tbyggn ad ska placeras min st1 meter från  fastighetsgrän s, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Fastighet

Mark
n 2 Befin tliga sten murar skall bevaras, PBL 4 kap. 10 §

n 1 Trädet får en dast fällas om det är sjukt eller utgör en  säkerhetsrisk, PBL 4 kap. 10 §

Administrativa bestämmelser
Genomförandetid
Gen omföran detiden  är 10 år  från  den  dag plan en  vin n er laga kraft., PBL 4 kap. 21 §
Rättighetsområden

a1
Ledn in gsrätt för allmän n a ledn in gar. Kvartersmark, PBL 4 kap. 18 § 2 st 2 p.

Huvudmannaskap
Huvudman n askapet är en skilt för allmän  plats., PBL 4 kap. 7 §

d1 0000 Min sta fastighetsstorlek är an givet värde i kvadratmeter, PBL 4 kap. 18 § 1 st

e1 000 Största byggn adsarea för huvudbyggn ad är an givet värde i m², PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.
e2 000 Största byggn adsarea för komplemen tbyggn ad är an givet värde i m², PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.
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ANTAGANDE, 2022-04-26 

Page 170 of 250



Antagandehandling, 2022-04-26  PLANBESKRIVNING, DETALJPLAN FÖR DEL AV BÖLSÅKRA 5:11 

 
2             SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN 

 
 

        FÖRORD 
 
OM DETALJPLAN 
En detaljplan består av en plankarta, som är juridiskt bindande och en planbeskrivning. 
Ibland ingår även illustrationskarta, program och/eller miljökonsekvensbeskrivning. 
Detaljplanen styr hur marken får användas (t ex för bostäder, handel, kontor, park etc), 
husstorlek, hushöjd, avstånd från hus till tomtgräns och rättigheter att dra fram ledningar 
eller gångvägar över annans mark.  
 
En planbeskrivning ska underlätta förståelsen för planförslagets innebörd och 
redovisa de syften, förutsättningar, konsekvenser planen har och hur planen ska 
genomföras. Planbeskrivningen ska också redovisa eventuella avsteg som gjorts från 
kommunens översiktsplan eller upprättat planprogram. I beskrivningen ska skälen till 
planens utformning och de bestämmelser som valts motiveras. 
Planbeskrivningen har ingen egen rättsverkan. 
 
 
HANDLINGAR  
PLANHANDLINGARNA BESTÅR AV: 
Plankarta 
Planbeskrivning (denna handling) 
Grundkarta 
Fastighetsförteckning 

 
BILDER 
Höganäs kommun har rätten att använda samtliga bilder som är använda i 
planhandlingarna. I de fall någon annan än kommunen är upphovsman till bilden 
redovisas detta i bildtexten.  
 
 
MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
I planarbetet har följande tjänstemän medverkat: 
Liridon Tetaj, planarkitekt och planförfattare 
Johan Iacobi, plankonsult (Konsult) 
Gulistan Batak, plan- och bygglovschef 
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3             SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN 

 
 

DETALJPLANENS SYFTE  
 
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av totalt 5 friliggande bostäder i ett 
lantligt läge med hänsyn till de natur- och  friluftsvärden som finns i området. På två av 
tomterna ska möjligheten finnas att uppföra stall med ett antal hästar som anses vara 
lämpligt utifrån fastigheternas beskaffenheter. 
 
BAKGRUND, PLANBESKED 
Kommunstyrelsen beslutade den 15 januari 2019, § 9, att bevilja ansökan om planbesked 
och uppdra åt plan- och bygglovsavdelningen att genomföra planprocess för fastigheter 
Bölsåkra 5:11 och 5:12. Under planprocessens gång har planområdet minskat och 
omfattar i nuläget enbart del av fastigheten Bölsåkra 5:11. 

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

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

 
GRANSKNING 
Efter beslut om granskning i planutskottet genomförs granskning då medborgare, 
myndigheter och kommunala förvaltningar ges möjligheter att inkomma med synpunkter. 
De som vill ha möjlighet att överklaga detaljplanen när den är antagen måste inkomma 
med synpunkter skriftligen senast under granskningen. Efter granskningen bearbetas 
förslaget, och alla inkomna synpunkter redovisas i ett granskningsutlåtande. I den anges 
också om och hur synpunkterna tillgodoses.  
 
ANTAGANDE 
Det slutliga planförslaget lämnas över till kommunfullmäktige för antagande. 
 
EVENTUELLT ÖVERKLAGANDE 
Eventuella överklaganden ska inom 3 veckor skickas till den instans som tagit beslutet om 
antagande.  
 
LAGA KRAFT 
Om planen inte överklagas vinner handlingen laga kraft, 3 veckor efter beslutet om 
antagande.   
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PLANDATA 
 
PLANOMRÅDETS LÄGE OCH AVGRÄNSNING 
Planområdet omfattar cirka 2 hektar och är beläget söder om Norra kustvägen och  
sydost om Splendor plant.  
 
MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN 
Det aktuella planområdet utgörs av den östra delen av fastigheten Bölsåkra 5:11. 
Fastigheten är i privat ägo.   
 

 
Bild: Aktuellt planområde 

 
 

Page 173 of 250



Antagandehandling, 2022-04-26  PLANBESKRIVNING, DETALJPLAN FÖR DEL AV BÖLSÅKRA 5:11 

 
5             SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN 

 
 

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

 
Karta ovan: Kartutsnitt av kommunomfattande översiktsplan 2035 
 
DETALJPLANER OCH FÖRORDNANDEN 
Fastigheten Bölsåkra 5:11 är inte detaljplanelagd sedan tidigare. 
 
INTILLIGGANDE DETALJPLAN 
Planområdet angränsar till ”Detaljplan för fastigheten Bölsåkra 5:9”,  som vann laga kraft 
den 18 juli 2007. Planen medger småhusbebyggelse och har tio års genomförandetid från 
laga kraft. Detaljplanen reglerar även tillfartsvägen till nu aktuellt planområde via lokalgata 
Bölsåkra backe. 
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Karta: Kartutsnitt av gällande ”detaljplan Bölsåkra 5:9”. 
 

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

 
Kartan: Kartutsnitt ur kommunens kulturmiljöprogram, ”kulturmiljöwebben” 
 
Planområdet gränsar till ”Svanshall område 1 – Gamla Svanshall”. Det nu aktuella 
planområdet beskrivs inte (eftersom det i huvudsak inte är bebyggt) men för befintlig 
bebyggelse redogörs för planrelaterade karaktärsdrag såsom öppet byggnadssätt med 
byggnader placerade fritt inne på relativt stora tomter. Aktuellt planförslag bedöms vara i 
linje med dessa karaktärsdrag. 
 
NATURVÅRDSPLAN 
Värdefull natur i Höganäs kommun, Naturvårdsplan för Höganäs kommun antogs av 
kommunfullmäktige 2017-02-23 (§ 18) och fungerar som en ”kunskapsbank” och ett 
planeringsunderlag för framtida kommunala beslut som rör utnyttjandet av mark och 
vatten. 
 
Planområdet berör ”område 071 – Fjälastorp, landskapet österut mot Södåkra”. Området 
har måttligt värde för hotade eller missgynnade arter och naturtyper och måttligt värde 
som tätortsnära natur för rekreation. Området har inventerats översiktligt avseende såväl 
kärlväxter, mossor, svampar, samt fåglar. Det öppna landskapets markflora är trivial då 
slåtter- och betesmarker mestadels har varit uppodlade. Inom område 071 finns redan 
idag ett trettiotal befintliga bostadshus. Planförslaget ligger i linje med bevarandemålen i 
naturvårdsplanen, där det sägs ”området bör även fortsättningsvis ha ett varierat landskap 
med skogsdungar, betesmarker och slåttervall, där exploateringsgraden är låg”. Målbilden 
i planen är att undvika ytterligare fragmentering genom exploatering. Inom område 071 
finns idag ett trettiotal befintliga bostadshus och med planförslaget tillkommer 5 hus. 
Placeringen av de senare är gjorda med hänsyn till målbild i naturvårdsplanen och 
riksintresset naturvård. Kommunen bedömer att byggnation inom den tidigare åkern inte 
påverkar riksintresset negativt, så inte heller område 071 i naturvårdsplanen. 
 

Planområdet 
 

Page 176 of 250



Antagandehandling, 2022-04-26  PLANBESKRIVNING, DETALJPLAN FÖR DEL AV BÖLSÅKRA 5:11 

 
8             SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN 

 
 

 
Karta: Kartutsnitt ur kommunens naturvårdsplan för område 071. 
 
VA 
Området ligger utanför kommunens verksamhetsområde. 

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

• Kvartersmark för totalt 5 bostäder 
• två av tomterna har möjlighet till begränsad hästhållning 
• allmän plats gata med enskilt huvudmannaskap 
• Säkra dragning för allmänna ledningar som finns i området idag. 

 
Förslaget följer inte nuvarande översiktsplans intentioner vad gäller markanvändningen. 
Beslut om att starta detaljplan i området gavs när den äldre översiktsplanen fortfarande 
var gällande, där området var utpekat för utbyggnad. Därför bedömer kommunen att det 
finns fog för en fortsatt prövning.  
 
KVARTERSMARK 
BOSTADSBEBYGGELSE 
Bebyggelsen inom området är enbostadshus. Två av fastigheterna kommer att bli större 
med anledning till möjlig hästhållning. Omfattningen föreslås bli 200 kvadratmeter 
byggnadsarea för huvudbyggnaderna (e1). För de mindre fastigheterna får nockhöjden för 
huvudbyggnad uppgå till 6,5 meter och 8,5 meter för huvudbyggnaden inom de större 
fastigheterna. Huvudbyggnaderna ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns (p1) 
 
KOMPLEMENTSBYGGNADER 
Komplement byggnaderna föreslås bli 50 kvadratmeter (e2) för de mindre fastigheterna 
och 150 kvadratmeter (e2)  för fastigheterna med möjlighet till hästhållning. För 
komplementbyggnaderna får nockhöjderna uppgå till 5 (f1) respektive 6,5 meter (f2). 
Komplementbyggnaderna ska placeras minst 1 meter från fastighetsgräns (p2). 

 
RIKTLINJER FÖR BEBYGGELSENS UTFÖRANDE OCH UTFORMNING 
Då planen möjliggör fastigheter med hästhållning, har dessa fastigheter placerats i södra 
delen. Avståndet till befintlig bebyggelse blir således längre samt att nya husen norr om 
hästgårdarna avskärmar mot befintlig bebyggelse.  
 
Planområdet har medvetet koncentrerats till det sydöstra hörnet av fastigheten Bölsåkra 
5:11. Detta med anledning att en sådan placering bedöms göra minst intrång och skada på 
det rörliga friluftslivet och naturvärdena i området. Genom att undvika att placera 
byggrätter inom vegetations bevuxna ytor i området kommer platsen fortfarande förbli 
öppen för allmänheten och fortsatt utgöra ett trevligt strövområde som tydligt skiljer sig 
från det som kommer bli bostadsfastigheter.  
 
ALLMÄN PLATS 
GATA 
Gatan säkerställer angöring till fastigheterna från Bölsåkra backe. Vägen ska utformas 
efter kommunal standard som säkerställer att sopbil, brandbil etc. också kan angöra på ett 
säkert sätt. 
 
HÅLLBART BYGGANDE 
Höganäs kommun är positiv till placering av solceller på tak för att underhålla byggnader 
med värme samt användningen av gröna tak inom området. 
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FÖRESLAGEN TRAFIK, VÄGSTRUKTUR 
ÖVERGRIPANDE TRAFIKSTRUKTUR 
Vägen från Bölsåkra backe förlängs vidare in på planområdet som leder till 
kvartersmarken. Där avslutas vägen med en vändplats som utformas så att större fordon 
enkelt kan vända. 
 
BILTRAFIK 
Trafikökningen till följd av detaljplanen är marginell och bedöms inte medföra 
olägenheter för omgivningen.    
 
GÅNG- OCH CYKELTRAFIK 
Inga gång- och cykelstråk tillskapas inom ramen för detaljplanen. Omgivningen 
karaktäriseras av villagator med blandat trafikslag.  
 
KOLLEKTIVTRAFIK 
Närmaste busshållplats finns nordost om planområdet på Norra kustvägen. Där stannar 
linje 224 som går mellan Arild och Jonstorp.  
 
PARKERING, UTFARTER 
Parkeringen löses inom respektive fastighet.  

 
FÖRESLAGEN TEKNISK FÖRSÖRJNING 
VATTEN OCH AVLOPP 
Planområdet Bölsåkra 5:11 ligger utanför verksamhetsområde för vatten, avlopp och 
dagvatten. 
 
Möjlighet finns att upprätta en förbindelsepunkt för vatten- och avlopp på Bölsåkra 
backe som sedan betjänar de nya fastigheterna inom planområdet.  
 
DAGVATTENHANTERING 
Dagvatten omhändertas lokalt inom planområdet genom fördröjning, rening och 
infiltration. 
 
AVFALL, ÅTERVINNINGSSTATION 
Renhållningsordningen för Höganäs kommun ska följas när det gäller framkomligheten 
för både kärl och renhållningsfordon. En gemensam avfallsanläggning skulle kunna 
placeras vid vändplatsen där tömningen kan ske.  

MOTIV TILL DETALJPLANENS REGLERINGAR 
MOTIV TILL REGLERING 
B1 (Enbostadshus) Används för att möjliggöra bostäder. 
 
B2L1 (Enbostadshus med möjlighet till hästhållning) Används för att särskilja 
de olika fastighetstyperna. Bestämmelsen möjliggör hästhållningsverksamhet i mindre 
skala för vissa fastigheter som bedöms lämpliga för det ändamålet.  
 
e1 (Största byggnadsarea för huvudbyggnad) Används för att reglera 
huvudbyggnadernas omfattning.  
 
e2 (Största byggnadsarea för komplementbyggnad) Reglerar 
komplementbyggnadernas omfattning.  
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  (Högsta nockhöjd för huvudbyggnad) För att säkerställa att 
enbostadshusen inte bli allt för höga regleras en högsta nockhöjd. 
 
f1 (Högsta nockhöjd för komplementbyggnader) Säkerställer en lämplig höjd 
för komplementbyggnader inom de mindre fastigheterna. 
 
f2 (Högsta nockhöjd för komplementbyggnad) Säkerställer en lämplig höjd för 
komplementbyggnad. Tillåts vara något högre till fördel för hästhållningen. 
 
p1 (Placering - huvudbyggnad) Reglerar att huvudbyggnader inte kan placeras 
närmare än 4 meter från fastighetsgräns med anledning att inte skapa olägenheter 
för varandra. 

  
p2 (Placering - komplementbyggnader) Reglerar att komplement byggnader 
inte kan hamna närmare än 1 meter från fastighetsgräns.  
 
d1, (Fastighet)Reglerar fastighetsstorlekarna. Genom följande bestämmelser 
regleras minsta fastighetsstorlek vilket säkerställer att det inte blir fler än 5 
fastigheter. 
 
Gata – Bestämmelsen behövs för att säkerställa tillfartsväg till fastigheterna. 
 
n1 – (Träd får endast fällas om det är sjukt eller utgör säkerhetsrisk) Bestämmelsen 
syftar till att skydda trädträd inom kvartersmark, 
 
n2 – (Befintliga stenmurar skall bevaras) Bestämmelsen tar höjd för muren inom 
kvartersmarken. 
 
a1 – Säkerställer allmänna ledningar inom planområdet.  
 

DETALJPLANENS GENOMFÖRANDE 
GENOMFÖRANDETID 
GENOMFÖRANDETID 
Detaljplanens genomförandetid är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. Vald 
genomförandetid ger skälig tid för utbyggnad av planområdet. Inom genomförandetiden 
har exploatören garanterad rätt att efter ansökan om bygglov få bygga i enlighet med 
detaljplanen. Efter genomförandetidens slut är exploatören ej längre garanterad 
byggrätt. Kommunen kan då ändra eller upphäva planen. 
 
ORGANISATORISKA FRÅGOR 
AVTAL 
I samband med planläggning upprättas ett exploateringsavtal som redovisar detaljplanens 
genomförande. Ett exploateringsavtal är ett civilrättsligt avtal mellan en kommun och en 
exploatör där kommunen inte är markägare. I avtalet skall exploateringskostnader, 
åtaganden vad avser iordningställande av allmänna platser som gatan i området, 
ledningsdragning mm regleras.  
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Fastigheterna kommer att anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet men 
förbli utanför verksamhetsområde. Avtal kommer att slutas mellan kommunen och 
exploatör. 
 
Ett planavtal finns sedan tidigare mellan kommunen och exploatören. Avtalet reglerar 
kostnaderna för framtagandet av planhandlingarna.  
 
HUVUDMANNASKAP OCH ANSVARSFÖRDELNING 
Gatan som planläggs mellan planområdet och Bölsåkra backe föreslås bli allmän med 
enskilt huvudmannaskap. Anledningen är att kommunen vill säkra en väg med god 
framkomlighet för större fordon som exempelvis sopbilar och brandbilar. Samtidigt 
bedömer kommunen att en sådan väg inte har någon större nytta för allmänheten då den 
enbart betjänar de 5 framtida fastigheterna inom planområdet och kopplar inte ann till 
annan väg. Därför föreslås att en gemensamhetsanläggning tillskapas för gatan samt 
vatten- och avloppsanläggningar.  
 
Exploatören ansvarar för: 

• utbyggnad av gatan inom planområdet 
• utbyggnad av gatan på Bölsåkra backe som idag inte är utbyggd 
• utbyggnad av vatten- och avlopp från förbindelsepunkt på Bölsåkra backe till 

planområdet 
• utbyggnad av el och fiber inom området. Anslutningspunkt anläggs vid planerad 

vändplats. Höganäs energi är nätägare. 
• att ansöka lantmäteriförrättning för bildandet av gemensamhetsanläggningen och 

fastigheterna.  
• att kontakta Räddningstjänsten innan utbyggnad av vattenledningsnätet för 

strategisk placering av brandposter, samt huvudman för eldistribution innan 
markarbeten utförs inom kvartersmark för markering av förekommande kablar. 

 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA GENOMFÖRANDE FRÅGOR  
FASTIGHETSÄGARE 
Nuvarande fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den fastighetsförteckning som 
tillhör detaljplanen. 
 
FASTIGHETSINDELNINGSBESTÄMMELSER 
Fastighetsindelningsbestämmelser krävs inte för genomförandet av detaljplanen.  
 
FÖRÄNDRAD FASTIGHETSINDELNING 
Inom planområdet kommer 5 nya fastigheter att bildas. Ansökan om förrättning ska 
skickas in och bekostas av exploatören. De nya fastigheterna ska ingå i en 
gemensamhetsanläggning.  
 
RÄTTIGHETER 
Det finns en luftburen ledning i området som ägs av Höganäs energi. Den kommer att 
finnas kvar. Nätägaren kan komma att göra en omförläggning av ledningen utanför 
planområdet framöver.  
 
EKONOMISKA FRÅGOR 
PLANAVTAL  
Detaljplanen bekostas av exploatören enligt ett planavtal parterna skrivit på.  
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FASTIGHETSBILDNINGSKOSTNADER 
Ansökan om förrättning ska skickas in och bekostas av exploatören.  
 
INLÖSEN, ERSÄTTNING 
Exploatören står för samtliga utgifter för att möjliggöra detaljplanen samt utbyggnad av 
nödvändig infrastruktur i området för att säkra genomförandet. 
 
Ändras eller upphävs detaljplanen under genomförandetiden har exploatören rätt till 
ersättning för eventuell förlorad byggrätt som inte utnyttjas. 
 
GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR 
Gatan som tillskapas inom planområdet kommer att vara samfälld och underhållas av de 
nya fastigheterna som bildas i området. Det avser även vatten- och 
avloppsanläggningarna.  
 
GATUKOSTNADER 
Exploatören bekostar utbyggnad av gatan mellan Bölsåkra backe och kvartersmarken.  
 
TEKNISKA FRÅGOR 
UTBYGGNAD AV ALLMÄN PLATS 
Ansvaret att bygga ut den allmänna platsen inom planområdet åligger exploatören. 
Detaljplanen säkrar erforderliga ytor för att gatan kan tillskapas i kommunal standard så 
både sopbilar och brandbilar kan angöra till området vid behov.  
 
UTBYGGNAD VATTEN OCH AVLOPP 
Ansvaret att bygga ut vatten- och avlopp inom planområdet åligger exploatören. 
Utbyggnaden ska ske  för att säkerställa en god teknisk standard som efterliknar den 
kommunala.  
 
Kommunen kommer upprätta en anslutningspunkt för vatten- och avlopp vid 
fastighetsgränsen till Bölsåkra 5:11. Där ifrån ansvara exploatören för utbyggnaden ner till 
de nya fastigheterna.  
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PLANERINGSUNDERLAG 
UTREDNINGAR 
En arkeologisk utredning har genomförts inom planområdet. Inom ramen för 
utredningen har 967 kvm schaktats upp. I schakten framkom 7 härdar, 2 stolphål, 2 
gropar och i områdets norra del bottnarna av två odlingsrösen. Anläggningarna och 
fynden ka således sammanfattningsvis sägas vara fåtaliga. Detta redovisas mer ingående 
under rubriken ”fornlämningar” längre ner i planbeskrivningen.  
 
En naturvärdesinventering har utförts enligt SIS standar för naturvärdesinventeringar. 
Inventeringen utfördes på fältnivå med detaljeringsgrad medel, samt med tilläggen klass 4, 
generellt biotopskydd och inmätning av värdeelement.  
 
Naturen inom planområdet utgörs dels av slåttrad gräsmark, dels av gles, enskiktad skog 
av vårtbjörk, skogsek och sötkörsbär med trubbhagtorn och slån i sina ytterkanter. 
Öppen mark som ej slåttras utgörs av tät, högvuxen äng, helt dominerad av smalbladig 
gräs och flertalet berg i dagen.  
 

 
Karta: Naturvärdena i förhållande till planområdet. 

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

Planområdet 
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skyddade arter. Enligt 4 § 4 punkten artskyddsförordningen, är det förbjudet att skada 
eller förstöra de skyddade arternas fortplantningsområden eller viloplatser. 
 
RIKSINTRESSEN 
NATURVÅRD 
Planområdet ingår i område definierat som riksintresse för naturvården enligt 3 kap 6 § 
miljöbalken. Värdet i området finns i horsten med intressant berggrund samt 
naturbetesmark.  
 
Naturvärdesinventeringen som utförts i området visar värdeelement i form av berg i 
dagen, gles björkskog med inslag av ekar och sötkörsbär. Hänsyn bör tas till dessa i 
planeringen. Med naturvärdesinventeringen som grund har planområdet koncentrerats i 
det sydöstra hörnet för att inte fragmentera området i allt för stor grad samt med hänsyn 
till de utpekade värdeelementen. Genom den varsamma placeringen av byggrätterna 
bedöms de värden som står för riksintresse naturvård inom området att tillgodoses. 
Detaljplanen bedöms således inte påverka områdets riksintresse för naturvård negativt.  

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

 
Bild: Planområdet i förhållande till riksintresse friluftsliv. 

 
RÖRLIGT FRILUFTSLIV 
Planområdet ingår i område definierat som riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap 2 
§ miljöbalken.  
 
Inom dessa områden ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, 
intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller 
andra ingrepp i miljön. 
 
Det rörliga friluftslivet har ökat avsevärt inom området och har möjliggjorts med att ta 
bort/öppna upp staket (taggtråd, fårstängsel) rensa upp ogenomtränglig natur. Inom 
området med de genomförda åtgärderna kan man röra sig i såväl öst-västlig riktning som 
nord-sydlig utan att gå på/genom odling av vall. Man kan även genom ett samarbete 
mellan markägare vandra från Svanshall till Södåkra genom området. Planen är att det ska 
gå att vandra mellan Natura 2000 området (Linnes ängar) och till Hässelbovägen genom 
området (nya arrendeavtal med markägare i anslutning till markområdet). På ett flertal 
platser är det idag utplacerat bänkar för de som vill slå sig ner och bara njuta av naturen. 
Under hösten genomfördes ett mindre scoutläger i den södra skogskanten, vilket är en 
bra plats för just friluftsliv.  
 
Det är därför av stor vikt att fastigheterna placeras där de gör minst skada på de 
naturvärdena inom och i anslutning till planområdet samt att de fortsättningsvis främjar  
ett rörligt friluftsliv. Kommunen anser därför att placeringen av fastigheterna är 
avgörande för vilken påverkan exploateringen får på riksintresset. Genom den varsamma 
placeringen av byggrätterna anser kommunen att påverkan är minimal i närområdet, och 
ännu mindre ur ett helhetsperspektiv.  
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Bild: Planområdet i förhållande till riksintresse friluftsliv. 
 
KUSTZON 
Planområdet ingår i område definierat som riksintresse för högexploaterad kustzon enligt 
4 kap miljöbalken. 
 
Längs hela Skånes kust ligger ett mellan 3-5 kilometer brett bälte som är riksintresse för 
kustzon. Ny bebyggelse ska prövas restriktivt så att allmänhetens tillgång och 
tillgänglighet till strandområdena inte påverkas negativt. Kustzonen är också av 
riksintresse ur häcknings- och rastningssynpunkt för fågel. Riksintresset ska även se till att 
friluftslivet och turismen utvecklas på ett sådant sätt att områdena som är särskilt känsliga 
för slitage, eller med hänsyn till floran och faunan skyddas så att erforderlig hänsyn ta till 
naturvårdsintressena.  
 
Riksintresset för kustzon är starkt kopplat till de redan nämnda riksintressena ovan. 
Naturvärdena i planområdet utgörs av gles björkskog med inslag av skogsek och 
sötkörsbär och även berg i dagen. Utformningen av detaljplanen har tagit hänsyn till dessa 
värden genom att inte innefatta dem i planområdet.. Området fauna förbli intakt, med 
berg i dagen som bedöms utgöra viloplats för insekter och reptiler som rör sig mellan de 
olika grönområdena. Genomförandet av detaljplanen försvårar inte heller för allmänheten 
att röra sig inom den natur som finns i anslutning till planområdet.  
 
I och med att utformningen av detaljplanen tar hänsyn till sin närmiljö genom varsam 
placering av bebyggelsen med minimal påverkan på naturvärden och övriga riksintressen, 
bedömer kommunen att påverkan på riksintresset för kustzonen kommer vara obetydlig 
ur ett helhetsperspektiv. Kommunen bedömer således att riksintresset tillgodoses genom 
den varsamma placeringen. 
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Bild: Planområdet i förhållande till riksintresse kustzon. 
 
 
NATURA 2000 
Planen påverkar inte natura 2000 områden. 

 
KULTURHISTORISK VÄRDEFULL MILJÖ, SKÅNELINJEN PER ALBIN-LINJEN 
Skånelinjen, eller Per Albin-linjen som den också kallas efter dåvarande statsministern Per 
Albin Hansson, började byggas år 1939 och skulle fungera som en befästningslinje längs 
den södra kusten. Skånelinjen sträckte sig från Båstad till Vieryd och skulle förhindra 
mindre båtar, sjöstridsvagnar och trupper att nå land. Försvarslinjen är en unik företeelse 
som tydligt visar Skåne som gränsprovins. Samtliga värn är viktiga delar i den helhet som 
Skånelinjen utgör.  
 
PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SKÅNES KUSTZON 
Länsstyrelsen i Skåne och Region Skåne har tagit fram ett planeringsunderlag för 
kustkommunerna i Skåne, rapporten Skånes kustområden – ett nationallandskap, 2001:35. 
Kustzonen kring planområdet beskrivs som: 

 
HÄLSA OCH SÄKERHET  
OMGIVNINGSBULLER  
Föreslagna byggrätter ligger mellan 150 – 200 meter från Norra kustvägen och avskärmat 
av befintlig bebyggelse och vegetation däremellan. Området bedöms således inte utsättas 
för buller som överskrider dagens riktvärden.  
 
KULTURMILJÖMÄSSIGA FÖRHÅLLANDEN  
FORNLÄMNINGAR  
En arkeologisk utredning har utförts i området mellan den 28 och 29 juli 2021. Efter att 
ha schaktat totalt 967 m2  har 7 härdar, 2 stolphål och 2 gropar påträffats. Utredningen 
har påvisat fornlämningar i form av en boplats inom området. Platsen har kunnat 
avgränsas. De framkomna lämningarna anses ha lågt vetenskapligt värde. Fördjupade 
utredningar är således inte aktuellt.  
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Skulle fornlämningar påträffas vid markingrepp skall arbetet omedelbart avbrytas och 
kontakt tas med Länsstyrelsen enligt 2 kap. 10 § Kulturmiljölagen.

  
Karta: Visar vart schaktning skett. 
 

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 
 

OMRÅDET IDAG 
Planområdet är idag en öppen och gräsbevuxen yta.  

 
Karta: Planområdet idag 

 

Öppen 
gräsbevuxen 
mark, med en 
mindre 
skogsdunge 
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LANDSKAPSBILD 
LANDSKAPSBILD OCH TOPOGRAFI 
Planområdet är som högst, drygt +22 meter i de västra delarna och sluttar nedåt till cirka 
+16 meter i de östra delarna. 
 
VATTEN 
Med hänsyn till ytligt berg/morän varierar grundvattennivån och sjunkvatten beroende på 
nederbördsförhållanden. Vid en jämförelse med rapporterade grundvattennivåer i 
brunnar kring planområdet kan konstateras att dessa nivåer i allmänhet ligger någon eller 
några meter under markytan. 
 
GEOLOGI 
Jordlagret är mycket tunt. Med bakgrund av ytligt berg/morän bedöms de geotekniska 
förhållandena för föreslagen bebyggelse som goda. 
 
FRITID OCH REKREATION 
Planområdet är beläget med direkt tillgång till allemansrättsligt tillgängliga naturområden. 
Inom ett par hundra meter nås stranden med möjlighet till bad, samt hamnen. 

 
VEGETATION  
Inom planområdet finns i huvudsak gräsvegetation och en mindre, begränsad, 
trädvegetation. Några inrapporterade fynd inom planområdet finns inte redovisade i 
artportalen. Se vidare ovan kapitel om naturvårdsplan samt upprättad 
naturvärdesinventering. 
 
DJURLIV 
Något djurliv av bevarandevärde är inte känd inom planområdet (en förbiflygande individ 
av gråkråka har noterats, dock inte av häckande inom området). 
 
BEBYGGELSE 
Området är idag obebyggt.  
 
ALLMÄN OCH KOMMERSIELL SERVICE 
Inom planområdet föreslås inte någon ny service. Planområdet är beläget cirka 2,5 
kilometer från service såsom dagligvaruaffär, skola med mera i Jonstorp. 
 
TRAFIK 
BILTRAFIK 
Norra Kustvägen trafikerades år 2016 av knappt 2000 fordon per dygn. Bölsåkra backes 
anslutning till Norra kustvägen bedöms uppfylla kraven i VGU (Vägar och gators 
utformning). Bölsåkra backe är 5,5 meter bred med radie R7 samt R60 vid anslutning till 
Norra kustvägen. Två bilar kan mötas på Bölsåkra backe så någon risk för köbildning på 
väg 1451 föreligger inte. Erforderlig siktröjning sker i Bölsåkra backes anslutning till väg 
1451så att det 5 meter in från vägkant säkerställs fri sikt om 85 meter i båda riktningar 
utmed väg 1451. 
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Skissen visar att två personbilar kan mötas på Bölsåkra backe. 
 
Planområdet kommer angöras via Bölsåkra backe som är planlagd lokalgata. Enligt 
trafikverkets trafikalstringsverktyg kan planområdet beräknas komma att generera mindre 
än ett trettiotal bilresor per dygn. Denna begränsade tillkommande trafik från 
planområdet bedöms inte föranleda behov av några åtgärder i vägnätet (utöver 
iordningställande av återstående del av Bölsåkra backe till lokalgata enligt gällande 
detaljplan). 
 
GÅNG- OCH CYKELTRAFIK 
Enligt kommunens översiktliga planering föreslås utbyggnad av bättre gång och 
cykelmöjligheter längs Norra Kustvägen vid planområdet. 
 
KOLLEKTIVTRAFIK 
Norra Kustvägen genom Svanshall, cirka 100 meter från planområdet, trafikeras av 
regionbusslinje 224 med ett tiotal dagsturer vardagar.  
 
PARKERING, VARUMOTTAGNING, UTFARTER 
Boende- och besöksparkering skall anordnas på egen fastighet efter kommunens 
parkeringsnorm. 
 
TEKNISK FÖRSÖRJNING 
VATTEN OCH AVLOPP 
Planområdet Bölsåkra 5:11 ligger utanför verksamhetsområde för vatten och 
avlopp. För att kunna ansluta området till vatten- och avlopp måste exploatören 
ansluta till en förbindelsepunkt på Bölsåkra backe. Va-anläggningen kommer att 
ägas gemensamt av de fastigheter som anläggningen betjänar.  
 
DAGVATTENHANTERING 
Nederbörd inom planområdet infiltreras idag naturligt i marken och kommer fortsätta 
göra så vid ett genomförande av planförslaget. 
 
VÄRME 
Någon infrastruktur för värme är idag inte utbyggt inom planområdet.  
 
ÖVRIGA LEDNINGAR 
Höganäs energi har idag en luftledning genom planområdet. 
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HÄLSA, SÄKERHET 
BULLER  
Buller bedöms inte påverka planområdet. 
 
FARLIGT GODS 
Norra Kustvägen är inte utpekad som led för transport av farligt gods. 
 
MARKFÖRORENINGAR 
Området innefattas varken av någon känd förorenad mark eller kartlagd deponi.  
 
RISK FÖR ÖVERSVÄMNINGAR 
Området bedöms inte vara utsatt för risk för översvämningar från varken hav eller regn. 
Anledningen är att området ligger cirka 17 meter över havet, samt att exploateringen inte 
stor nog för att leda till hårdgjorda ytor i den omfattningen. Dagvattnen kommer fortsatt 
att infiltreras inom området.  
 
RADON 
Höganäs kommun ligger inom låg- eller normalriskområde för radon. Radonmätning för 
inom det specifika planområdet har inte genomförts. 
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KONSEKVENSER AV DETALJPLANENS 
GENOMFÖRANDE 
 
MILJÖKONSEKVENSER 
FÖRENLIGHET MED 3, 4 OCH 5 KAP MB 
Den aktuella detaljplanen bedöms vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig 
användning av mark- och vattenresurser enligt Miljöbalken. 
 
UNDERSÖKNING OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN 
UNDERSÖKNING  
Bestämmelserna i plan och bygglagen om miljöbedömning syftar till att integrera 
miljöaspekter i planen, så att en hållbar utveckling främjas. Detaljplanen bedöms inte leda 
till betydande miljöpåverkan. 
 
SOCIALA KONSEKVENSER 
FRITID OCH FOLKHÄLSA 
Området kommer fortsatt vara öppen och tillgänglig för invånare som vill njuta av 
naturen kring planområdet.  
 
TILLGÄNGLIGHET 
Kravet på god tillgänglighet och användbarhet för funktionshindrade har beaktats vid 
planläggning. Hur kraven på tillgänglighet i 12 § (byggnader) byggnadsverksförordningen 
samt 2 kap 6 § plan- och bygglagen (2010:900) (tomter) i detalj kommer att tillgodoses 
avgörs i samband med byggnads- och markprojekteringen och därmed vid kommande 
bygglovprövning.  
 
MILJÖKVALITETSNORMER  
LUFT UTOMHUS 
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken gäller för sex typer av 
ämnen i luft. Dessa är kvävedioxider och kväveoxider (NO2), partiklar (PM10), bensen, 
svaveldioxid, bly och kolmonoxid. Höganäs kommuns miljöavdelning har under de 
senaste fem åren kontinuerligt genomfört mätningar av luftens kvalitet vid mätpunkt i 
Höganäs centralort vad gäller kvävedioxider och partiklar. Dessa mätningar visar värden 
som inte överskrider miljökvalitetsnormerna. För bly och kolmonoxid görs idag inga 
mätningar av kommunen men tidigare mätningar har visat värden som generellt legat 
långt under normen. Det finns enligt miljöavdelningen inga skäl att anta att dessa värden 
ändrats påtagligt sedan senast utförd mätning. Tidigare kompletterande mätningar finns 
också från Kullaberg avseende kväve- och svaveldioxid vilka vid dessa mättillfällen inte 
heller överskred normvärdena. De värden som uppmäts i Höganäs centralort kan 
generellt anses gällande för hela kommunen och därför också för aktuellt planområde. 

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

 
Sammantaget bedöms inte planförslagets genomförande påverkas negativt av buller. 
 
NATIONELLA MILJÖMÅL 
All samhällsplanering innebär på något sätt, positivt eller negativt, påverkan på den 
omgivande miljön och kan därför anses att på något sätt alltid beröra miljömålen. I 
undersökningen tas miljömålen i beaktande och en bedömning görs om planförslagets 
sammanlagda påverkan på miljömålen utgör negativ påverkan på dessa eller inte.  
 
Sammantaget bedöms inte gällande nationella miljömål påverkas negativt av 
planförslagets genomförande. 
 
KLIMATFÖRÄNDRINGAR 
översvämningar, ökade havsnivåer etc. 
I Höganäs kommuns klimat PM (Godkänd i Kommunstyrelsen 2012-01-24) redovisas 
att havsnivån kan komma till att uppgå till +3,5 meter år 2100. En höjd medelvattennivå 
innebär att grundvattnet stiger till samma nivå i sediment och i utfyllnadsområden. Då 
planområdet ligger cirka 17 meter över havet bedöms risken för översvämning inom 
planområdet som liten.  
 
KONSEKVENSER PÅ INFRASTRUKTUR 
MOTORTRAFIK GÅNG- OCH CYKELTRAFIK 
Bölsåkra backe kommer att förlängas fram till planområdet. Utöver det bedöms befintliga 
gator inte att beröras.  
 
EKONOMISKA KONSEKVENSER 
KONSEKVENSER FÖR KOMMUNEN 
Gatan inom planområdet föreslås bli allmän men med enskilt huvudmannaskap. Drift 
och underhåll av vägen ansvarar en samfällighetsförening över, i vilken de nya 
fastigheterna som ska bildas i området ska vara delägare av. För kommunen finns därför 
inga ekonomiska konsekvenser.  
 
KONSEKVENSER FÖR EXPLOATÖREN 
Exploatören får en utgift i samband med lantmäteriförrättningar, bland annat i samband 
med avstyckning, bildandet av servitut och bildandet av gemensamhetsanläggningar. Det 
åligger även exploatören att bekosta all infrastruktur i området såsom gata, vatten- och 
avloppsanläggningar fiber m.m. Innan försäljningen av tomterna sker bör all infrastruktur 
vara på plats. Kommunen kommer inte att vara med att bekosta någon utbyggnad av 
infrastruktur i området.  
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Exploatören förväntas få en inkomst i samband med framtida försäljningar av 
kvartersmark för bostäder. 
 
KONSEKVENSER FÖR FRAMTIDA FASTIGHETSÄGARE 
Framtida fastighetsägare kommer ingår i Jonstrop GA:5 vilket kommer att medföra en 
kostnad för drift och underhåll av vägen. Fastigheterna ska genom att ingå i en 
gemensamhetsanläggning  gemensamt bekosta drift- och underhåll av vatten- och 
avloppsanläggningen som betjänar dem.  
 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA KONSEKVENSER 
KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETEN BÖLSÅKRA 5:11 
Detaljplanen kommer att påverka del av Bölsåkra 5:11. Dels genom att 5 nya fastigheter 
ska bildas av Bölsåkra 5:11 men även att restfastigheten kommer separeras i två olika 
skiften av den planerade vägen.  
 
En del av planområdet belastas av ett avtalsservitut där en luftburen ledning löper genom 
del av planområdet. Ledningen påverkar fastigheten genom att hänsyn måste tas till den 
vid byggnation. Med största sannolikhet kommer ledningen att omförläggas i framtiden 
och dras utanför planområdet.  
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BAKGRUND OCH SYFTE 
 
BAKGRUND 
Kommunstyrelsen uppdrog den 15 januari 2019 KS § 9 åt planavdelningen att i enlighet 
med översiktsplanen att genomföra detaljplaneläggning för Bölsåkra 5:11 m.fl. 
 
Uppdraget omfattar planläggning av 5 nya enbostadshus varav 2 av dem ska ha möjlighet 
att bedriva begränsad hästhållning.   
 
DETALJPLANENS SYFTE  
Uppdraget omfattar planläggning av 5 nya enbostadshus varav 2 av dem ska ha möjlighet 
att bedriva begränsad hästhållning.   
 
PLANARBETETS GÅNG 
PLANFÖRFARANDE OCH PLANPROCESSEN 
Detaljplanen för Bölsåkra 5:11 m.fl. handläggs enligt utökat förfarande dvs. plansamråd 
och formell granskning.  
 
PLANSAMRÅD 
Plansamråd genomfördes 5 juni till den 26 juni 2019. Underrättelse om samråd har skett 
genom utskick i enlighet med fastighetsägarförteckning och sändlista, annons i ortens 
lokaltidning ”Hallå”, kommunens hemsida samt annonsering på kommunens anslagstavla.  
 
Samrådsmöte hölls den 12 juni 2019 i Stationshuset på Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Sammanlagt deltog 12 personer och 1 tjänsteman (Liridon Tetaj, planarkitekt, ansvarig 
handläggare) från kommunen.   
 
Vid mötet redogjordes planprocessen och planförslaget presenterades. Frågor och 
synpunkter under samrådsmötet handlade bland annat om: 
• Placering av stall och antal hästar 
• Infart till området 
• Byggtrafik 
• Placering av sopkärl 
 

 
Kommentar: 

En del frågor uppkom kring byggrätten som innehar bestämmelsen ”Bostäder med 
begränsad hästhållning”. Eftersom vi i detaljplanen inte kan reglera hur många hästar som 
får vistas där kommer detta förtydligas till granskningen. Tanken är givetvis att 
hästhållningen i området inte ska orsaka olägenheter för boende i området.  
 
Det framkom önskemål om att placera infarten till det nya bostadsområdet i nordöstra 
hörnet som ansluts direkt från Norra kustvägen. Dels är kommunen inte väghållare sedan 
är det svårt att anordna infart i det hörnet för större bilar som brandbilar- och sopbilar.  
 
Placeras infarten trotsallt mot Bölsåkra backe reagerade en del på olägenheter som 
kommer att uppstå i from av byggtrafik i anslutning till deras bostäder. Givetvis kommer 
området att alstra byggtrafik.   
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INKOMNA SYNPUNKTER 
 
Under samrådstiden har 22 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. 
 
Synpunkter från enskilda fastighetsägare 
 
 
ENSKILD 1 (2019-06-26) Det nämns att som alternativ kan mindre mängd dagvatten 
ledas ut i täckdiket som mynnar ut i ett öppet dike på fastigheten Bölsåkra 5:65. Det 
nämnda täckdiket syfte är avleda överskottsvatten från Spelndor plants vattenmagasin.  
Från Splendor Plants vattenmagasin går en äldre rörledning med en diameter ca 400 mm 
till en punkt i södra hörnan på fastigheten med adress Norra Kustvägen 4496 där 
ledningen övergår i en öppen grop. Därefter är rörledningen minskad till 200 mm i 
diameter vilken mynnar ut i ett öppet dike på fastigheten Bölsåkra 5:65. Det öppna diket 
korsar nämnda fastighet och slutar i en murad/gjuten brunn på fastigheten 
med adress Norra Kustvägen 439. Därefter är det nerlagt ett 350 mm rör som ansluter till 
kommunens ledningsnät för dagvatten. 
 
Vid ihållande eller kortvarigt regn mäktar dikningsföretaget inte med att forsla bort 
vattnet utan översvämning uppstår dels vid gropen mellan 400 och 200 mm rörledning, i 
det öppna diket samt att gårdsplanen på fastigheten med adress Norra Kustvägen 339 
svämmas över. Att leda dagvatten om än i mindre mängd till detta dikningsföretag skulle 
bara förvärra nuvarande olägenhet. Annan lösning måste tas fram som säkerställer att 
dagvattnet kan ledas från detaljplansområdet på ett sätt som inte medför olägenheter för 
angränsande fastigheter. 
 
Vad gäller riktlinjer för bebyggelsens utformning och struktur finns i planen enbart 
beskrivet utnyttjandegrad, byggrätt i m2 och högsta nockhöjd. Jämfört med andra nyligen 
antagna detaljplaner i Höganäs kommun är givna riktlinjer knapphändiga och ger stort 
utrymme för utformning av bostäderna vid bygglovsansökan. Jag saknar riktlinjer för typ 
av bebyggelse för både huvudbyggnader och komplementbyggnader i form av, 
• Taklutning 
• Högsta byggnadshöjd 
• Antal våningar 
• En eller flerfamiljsbostäder 
• Utseende 
• Byggnadsteknik 
• Fasadutformning 
Med tanke på vad som omnämns i ÖP 2002, att Svanshall utgör lokalt bevarandeintresse, 
anser jag att en detaljplan skall ha klara riktlinjer för hur väl ny bebyggelse skall smälta in i 
nuvarande bebyggelse, om detta finns inget beskrivet i förslaget till detaljplan. 

Kommentar: 
Dagvatten från planområdet kommer omhändertas lokalt inom planområdet utan att 
släppas till ovan nämnt dike. Detaljplanen kompletteras med bestämmelser om en- och 
tvåbostadshus, högst två våningar, högsta totalhöjd 12 meter. Bebyggelsen i Svanshall 
rymmer idag en stor variation i fasadmaterial såsom till exempel puts, tegel och trä. 
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Befintlig takutformning i samhället är även den varierad med till exempel platt, mansard, 
pulpet och valmat tak. 
 
 
ENSKILD 2 (2019-06-26) För att så mycket som möjligt bevara det öppna landskapet 
med åkerholmar och åkermark bör  eventuella nya fastigheter placeras i en rad intill och 
sydväst om befintliga fastigheter som ligger längs Norra Kustvägen. 

Kommentar: 
Föreslagen bebyggelse har lokaliserats med hänsyn till förutsättningarna på platsen för att 
bidra till en naturlig övergång mellan Svanshall och omgivande landsbygd. 
 
 
ENSKILD 3 (2019-06-25) Vi anser att det endast bör vara en gemensam väg upp till 
första huset som förgrenar sig till ner till ”hästgård” för minsta påverkan på miljö och 
natur. 

Kommentar:  
Vägen har justerats enligt synpunkt ovan. 
 
 
ENSKILD 4 (2019-06-25) Finns det något som kommer att styra/reglera antalet hästar på 
hästgården? Marken som inte blir bebyggd intill fastigheterna emot norrakustvägen, 
kommer där bli hästhagar? Kommer byggnadernas placeringar att kunna ändras så att de 
kommer närmre inpå fastigheterna emot norrakustvägen? 

Kommentar: 
Omfattningen av hästhållning prövas genom anmälan och tillståndsprocess enligt 
miljöbalken och regleras inte vidare i detaljplanen. Byggnaders placering regleras enligt 
bestämmelserna på plankartan 
 
ENSKILD 5 (2019-06-11) Den öppna naturen är en stor del av varför vi valde att bosätta 
oss här och vi är naturligtvis angelägna om att planerad nybyggnation inverkar så lite som 
möjligt på känslan av ljus och närhet till natur.  
 
En stor del av känslan i bygden och området mot Hässlebo bygger på öppen natur. 
Tidigare ansökningar om att få bygga på liknande plats har avslagits helt med hänvisning 
till bevarandet av den öppna naturen.  
 
Detta brev är delvis synpunkter och frågor till kommunen och delvis synpunkter och 
förslag till exploatören med syfte att området ska förbli så trivsamt som möjligt. När 
bebyggelsen väl är på plats finns ju ingen väg tillbaka.  
Vi förutsätter att detta brev vidarebefordras till exploatören.  
 
I underlaget beskrivs tillåten nockhöjd på den södra ”hästgården" till 9,5 m. Beroende på 
placering på tomten så kommer en så pass hög nockhöjd att inverka markant på vyn åt 
sydväst, från 5:17 räknat. Den fastighet som ligger på höjden, mitt i området, kommer i 
realiteten att upplevas resa sig mer än de föreslagna 8,5 m. Vi motsätter oss därför 
nockhöjden på dessa och föreslår att de begränsas, i synnerhet på hästgården.  
Stallbyggnaden bör begränsas till att placeras 200 m från befintliga tomtgränser, det vill 
säga i den sydvästra delen av tomten.  
 
Vi förutsätter att eventuella solpaneler på fastigheterna sitter på den södra sidan och inte 
på något sätt riskerar solreflexer mot befintlig bebyggelse.  
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Vi ser positivt på ett öppet område med hästhållning (BÖLSÅKRA 5:11), men 
värdesätter en viss distans mellan befintliga tomter och inhägnad. Se förslag om servitut 
nedan.  
 
Då den nya bebyggelsen kommer att inverka på den känsla av öppen mark och skog som 
finns bakom 5:17 så önskar vi kunna plantera enstaka buskage och/eller träd utanför 
tomtgränsen om så skulle behövas för att bibehålla naturkänslan och för att dölja 
hus/byggnader. Vi föreslår därför ett servitut avseende disponeringsrätt 5 meter ut från 
befintlig tomtgräns. 

Kommentar: 
Föreslagen ny bebyggelse är belägen på så långt avstånd (cirka 150 meter) från befintlig 
bebyggelse på 5:17 att den kommer ha en mycket begränsad inverkan på vyer från 5:17. 
Eventuella solpaneler orienteras sannolikt åt söder vilket gör att de inte vetter mot 5:17. 
Med bakgrund av ovan och i övrigt utifrån förutsättningarna på platsen bedöms något 
servitut enligt ovan inte nödvändigt. 
 
 
ENSKILD 6 (2019-06-26) följande synpunkter föreslås: 
* Vi vill inte att den tunga byggtrafiken ska köra in på nybyggnadsområdet via Bölsåkra 
backe då det medför buller och andra olägenheter för oss boende med tomtgräns mot 
gatan. 
 
* Vi vill absolut inte ha en sopstation vid tänkt vändplats då det kan dra till sig skadedjur 
och sprider odör. Enligt vår mening bör varje fastighet ansvara för sin sophantering. 
 
* Tveksamt med en hästgård på området då det finns hästallergiker i angränsande 
fastigheter. Viktigt att detaljplanen visar var hästarna får beta och transporteras med 
anledning av ovanstående. Låt vägsträckningen gå väster om den mittersta fastigheten. 

Kommentar: 
Med hänsyn till det begränsade antalet nya fastigheter bedöms byggtrafik inte bli av en 
sådan omfattning att den inte kan tålas. Föreslagen plats för soptunnor är ytterligare 
indragen längre från befintlig bebyggelse. Alternativt kan sopkärl placeras individuellt vid 
respektive ny fastighet. Omfattningen av hästhållning prövas genom anmälan och 
tillståndsprocess enligt miljöbalken och regleras inte vidare i detaljplanen. Vald 
vägsträckning till hästgård är gjord utifrån geotekniska förutsättningar för teknisk 
infrastruktur, samt för att följa naturliga förhållanden i landskapet och smälta in. 
 
ENSKILD 7 (2019-06-24) vägsträckningen Med anledning av planhandlingarnas innehåll 
har vi följande synpunkter på planförslaget.  
 
Det framgår inte om någon inventering av bevarandevärd växtlighet har utförts. Inom 
planområdet finns ett antal ekar värda att bevara.  Att föreslagen byggnation till stor del är 
placerad inom område med befintliga träd istället för på öppen övrig gräsbevuxen mark är 
anmärkningsvärt med hänsyn till klimatförändringar vi står inför. Placeringen av 
byggrätter inom planområdet bör omarbetas. Inmätning av värdefulla träd bör ske och 
planbestämmelser införas för bevarandet av dem.  
 
Planbeskrivningen anger att plaområdet ska angöras via Bölsåkra backe. Trots detta visar 
såväl plankarta som illustration en möjlighet och intention att ansluta området tillbefintlig 
markväg i områdets norra hörn. Varför är detta ej omnämnt och varför ingår ej 
markvägen i norr som ansluter till Norra Kustvägen i planområdet för bedömning i 
planprocessen? Vi motsätter oss infart från norr såväl temporär som en permanent 
väganslutning. 
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Planförslaget bör kompletteras med bestämmelse om att byggnadslov för bostäder kan 
beviljas först när infrastruktur inom planområdet är utbyggd från Bölsåkra backe.  
 
Höjder på plankartan saknas som reglerar framtida marknivå. 
 
Det framgår inte hur stora markerade byggrätter är inom området och därmed saknas 
information om hur många fastigheter som är möjliga att fastighetsbilda med nuvarande 
planbestämmelser.  
 
Planförslaget medger hästhållning. Därmed bör planbestämmelsen naturbete förtydligas 
med att hästhagar ej får finnas inom 200 meter från annan bostadsbebyggelse. Naturbete 
bör även förtydligas att ev inhägnad ska utföras med möjliga passager för människor med 
tanke på planförfattarens ambition att övrig öppen mark ska bevaras så att allmänhetens 
fortsatta tillträde kvarstår. 
 
Planbestämmelse om byggnaders utformning och gestaltning saknas, ex höjd, taklutningar 
och materialval. Planförslaget talar om att tillföra bebyggelse som samverkar med naturen 
vilket tydligt bör definieras genom krav på gestaltning och utformning. Byggnadshö om 
högst 3,5 m bör gälla inom hela planområdet, samt en maximal taklutning om 50 grader. 
Huvudbyggnadens maximala bredd bör anges till 8 m. 
Vi motsätter oss att högsta nockhöjd anges till 8,5 respektiva 9,5 meter för såväl 
huvudbyggnad som komplementbyggnad. Föreslagen höjd innebär i praktiken att 
byggnader i två fulla plan med sadeltak medges. Detta är inte förenligt med 
kulturhistoriska värden i området och har ingen anknytning till lokal byggnadstradition, 
varken i Svanshall eller i kulturmiljön i stort inom Kullabygden.  
 
Planbestämmelser bör kompletteras och ange att högt en huvudbyggnad och en 
sidobyggnad får uppföras per fastighet, samt att fastigheterna högst får inrymma en 
lägenhet. 
 
Vi motsätter största angivna byggnadsarea. Den bör begränsas till 200 kvm för 
huvudbyggnader och 50 kvm för sidobyggnad med hänvisning till kulturmiljön.  
 
Planbestämmelser placering anger byggnaders placering från fastighetsgräns, dessa 
avstånd bör utökas, för såväl huvudbyggnad som komplementbyggnad, för att stämma 
överens med planförslagets intentioner om en fri placering av bebyggelse inom relativt 
stora tomter och ett öppet byggnadssätt. Avstånd till gräns för huvudbyggnad om 6 m 
och komplementbyggnad om 4 m är skäligt.   

Kommentar: 
I samråd med kommunens ekolog har bedömningen gjorts att befintlig trädvegetation 
inte har sådana värden att särskilda skyddsbestämmelser för bevarande är nödvändigt. 
Den relativt sett glesa exploatering som föreslås ger goda förutsättningar för att bevara 
mycket trädvegetation. Anslutningen i områdets norra hörn är ett stråk som genomkorsar 
fastigheten i norr/sydlig riktning och möjliggör för gång och cyklar att ta sig igenom 
området. Något villkorande av bygglov med avseende på utbyggnad av infrastruktur inom 
planområdet bedöms inte nödvändigt för ett genomförande av planförslaget. 
Planområdet är utformat för anslutning via Bölsåkra backe. Någon reglering av höjder 
som reglerar framtida marknivå bedöms inte nödvändiga med hänsyn till den relativt glesa 
exploateringen och i övrigt utifrån förutsättningar på platsen. Planbestämmelse om 
minsta fastighetsstorlek reglerar så att inte fler än föreslagna fem fastigheter kan bildas. 
Det finns inte något regelverk som säger att det skall vara 200 meter mellan hästhagar och 
bostadsbebyggelse. Någon sådan reglering på plankartan bedöms därför inte nödvändig. 
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Någon ytterligare reglering av passage genom inhägnad bedöms inte som nödvändig med 
hänsyn till reglerna i allemansrätten. Detaljplanen kompletteras med bestämmelser om en- 
och tvåbostadshus, högst två våningar, högsta totalhöjd 12 meter. Bebyggelsen i Svanshall 
rymmer idag en stor variation i fasadmaterial såsom till exempel puts, tegel och trä. 
Befintlig takutformning i samhället är även den varierad med till exempel platt, mansard, 
pulpet och valmat tak. Med hänsyn till förutsättningarna inom planområdet och inom 
Svanshall i övrigt bedöms någon ytterligare reglering enligt synpunkter ovan inte 
nödvändig för ett genomförande av planförslaget. 
 

 
ENSKILD 8 (2019-06-25) Det vore önskvärt med en gångstig söder om fastigheten i 
hörnet Hässelbovägen - Norra Kustvägen. Det skulle öka tillgängligheten till området. 
Tillgängligheten via Bölsåkra backe är otillräcklig.   Lokalgator som är 6 meter breda är 
för tilltaget det dem bör understiga 4m. Vägarna bör vara grusade för att områdets 
karaktär ska bevaras.  
 
Idag är området tillgängligt från fastighetens nordöstra hörn mot Norra Kustvägen, det 
vore önskvärt om den finns kvar i framtiden.  
 
Det är önskvärt att de skogiga och bergiga områdena är tillgängliga för allmänheten.  
Det är mycket positivt med anläggandet av våtmark inom området, både för 
naturupplevelse och för biotopisk mångfald.  
 
Förr kunde man vandra utmed planområdets nordvästra gräns till Södåkra. Det vore fint 
om den vandringsstigen kunde öppnas.  

Kommentar: 
Vägarna inom området kommer utformas med en cirka 3,5 meter bred hårdgjord grusad 
yta och på sidan av den klippta körbara gräsremsor för möte. Ambitionen är att kunna 
erbjuda gångstråk enligt ovan för allmänheten. 
 
Yttranden från myndigheter och förvaltningar. 
 
Länsstyrelsen (2019-06-26)   
Riksintresse Naturvård 3kap. 6 § MB 
Planområdet omfattas av riksintresse för naturvård enligt 3 kap. 6 § MB (N 43 Kullaberg). 
Planområdet berörs även av länets ängs- och hagmarksinventering, och är lokaliserat i ett 
område med generellt sett höga naturvärden. Kommunen anger att planområdet berör 
mindre än två tusendelar av riksintresseområdets area och att det är beläget i dess 
ytterkant. Länsstyrelsen vill förtydliga att det inte är relevant huruvida ett planområde 
befinner sig i utkanten av ett riksintresseområde, eller att planområdet endast utgör en 
liten andel av riksintresseområdet, utan det är bedömningen av dess påverkan som ska 
bedömas. Bedömningen behöver ske med utgångspunkt i de värden som är kopplade till 
riksintresset och som finns på den aktuella platsen. Länsstyrelsen menar att kommande 
planhandlingar tydligare behöver beskriva vilka värden som omfattas av 
riksintresseanspråket som finns på platsen (se även avsnittet Art- och biotopskydd i 
yttrandet) och tydligare redogöra för hur föreslagen exploatering påverkar dessa värden. I 
sammanhanget efterlyser länsstyrelsen även ett resonemang avseende vilken påverkan den 
fragmentering av landskapet som planförslaget innebär kan medföra. 

 
Riksintresse Rörligt friluftsliv 4 kap. 1§ och 2 § MB samt riksintresse Högexploaterad kust 4 kap. 1 
§ och 4 § MB 
Planområdet omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap. 1 § och 2 § MB 
och högexploaterad kust enligt 4 kap. 1 § och 4 § MB. Sådana områden är med hänsyn till 
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de natur och kulturvärden som finns i områdena i sin helhet av riksintresse. Inom dessa 
områden behöver därför bedömningar och avvägningar ske i ett större sammanhang. I 
planhandlingarna anger kommunen att Svanshall är en befintlig tätort och hänvisar till 
undantagsbestämmelsen i 4 kap. 1 § andra stycket MB avseende att riksintressena inte 
utgör hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet eller för 
utförandet av anläggningar som behövs för totalförsvaret. I utställningshandlingen av 
kommunens nya översiktsplan, vilken länsstyrelsen hade för granskning under 2018 (Dnr 
401-29942-2018), är aktuellt utbyggnadsområde inte utpekat. Avseende ovan nämnda 
undantagsbestämmelse anger kommunen i utställningshandlingen att med tätort syftas här 
sådan som uppfyller kraven på grundläggande samhällsfunktioner, det vill säga att det inte 
rör sig enbart om boende.  

 
Länsstyrelsen kan utifrån den beskrivningen inte se hur kommunen har kommit fram till 
att Svanshall uppfyller kraven för tätortsutveckling enligt 4 kap. 1 § andra stycket MB. 
Länsstyrelsen menar därför att handlingarna behöver visa vad genomförandet av 
planförslaget innebär för berörda riksintressen enligt 4 kap. MB. I en sådan redovisning 
behöver bedömningar även göras i ett större sammanhang och utgå från de värden som 
finns i området i sin helhet, samt beakta kumulativa effekter. Länsstyrelsen kan vidare 
konstatera att hela planområdet planläggs som kvartersmark i aktuellt förslag. 
Länsstyrelsen har utifrån detta svårt att se hur allmänhetens tillträde till området kan 
säkerställas, vilket i sig är en viktig utgångspunkt för att tillgodose riksintresset för rörligt 
friluftsliv. Kommande planhandlingar behöver tydligare redogöra för detta. 

 
Riksintresse Natura 2000 4 kap. 8 § MB 
Nordväst om aktuellt planområde finns Natura 2000-området Skäldervikens östra klippkust, 
som 
pekats ut enligt art- och habitatdirektivet. Länsstyrelsen finner att planhandlingarna 
saknar en 
bedömning av vilken påverkan föreslagen exploatering kan få för Natura 2000-området, 
vilket kommunen behöver redogöra för i ett fortsatt planarbete. Verksamheter eller 
åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000- område kräver 
tillstånd. Detta gäller såväl åtgärder eller verksamheter som bedrivs inom som utanför 
området. Det är åtgärdens eller verksamhetens påverkan på området som är avgörande 
för om tillstånd krävs eller inte. För att bedöma om det finns risk för påverkan behöver 
kommunen utgå från områdets bevarandeplan. 

 
Länsstyrelsens rådgivning 
Art- och biotopskydd 
Länsstyrelsen har inga uppgifter om att skyddade arter enligt artskyddsförordningen 
skulle förekomma inom det föreslagna planområdet. Områdets närhet och eventuella 
kopplingar till Natura 2000-området Skäldervikens östra klippkust och Bölsåkra-
Tranekärr naturreservat, samt att det ingår i kommunens Naturvårdsplan och länets 
Ängs- och hagmarksinventering, och dessutom innehar flera biotopskyddade områden, 
indikerar dock att det kan finnas hotade/skyddade arter inom eller i områdets närhet. 
Länsstyrelsen rekommenderar därför att en översiktlig artinventering, för både flora och 
fauna, genomförs inom föreslaget planområdet och dess närområde för att säkerställa att 
hotade arter inte påverkas. Om en sådan inventering visar på förekomst av skyddade arter 
råder länsstyrelsen kommunen att i en miljökonsekvensbeskrivning utreda påverkan, 
effekter och konsekvenser av en utbyggnad enligt föreslagen detaljplan. Detta behöver 
också relateras till planförslagets påverkan på aktuella riksintressen.  

 
Av planhandlingarna framgår att det finns biotopskyddsområden i form av stenmurar och 
småvatten inom föreslaget planområde. Länsstyrelsen har av flygfoto noterat att det 
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eventuellt även kan finnas en åkerholme, som kan omfattas av 
biotopskyddsbestämmelserna, inom planområdets västra del. Länsstyrelsen anser det vara 
angeläget att planhandlingarna redogör för samtliga biotopskyddsområden i området samt 
hur de påverkas av planförslaget. 

 
Som regel anser länsstyrelsen att biotopskyddsområden ska planläggas som allmän plats 
NATUR för att få ett fullgott skydd i detaljplan. Länsstyrelsen får, om det finns särskilda 
skäl i det enskilda fallet, medge undantag från förbudet. Om särskilda skäl föreligger att 
medge dispens, kan kompensationsåtgärder som innebär att olika biotoper nyskapas i viss 
mån utgöra ersättning för den biotop som skadas av åtgärden. Eventuella 
dispensansökningar bör göras tidigt i processen eftersom utfallet kan påverka 
detaljplanens utformning. 

 
Arkeologi 
Detaljplanområdet berör inte några kända fornlämningar. I närheten av det tänkta 
planområdet finns dock ett stort antal förhistoriska boplatser, företrädelsevis med 
datering till stenåldern. Även lösfynd från stenålder har påträffats i närområdet. 
Boplatserna och lösfynden kan ses som en indikation på att det kan finnas ytterligare 
fornlämningar i området. Även lämningar från historisk tid, exempelvis fossil åker, kan 
förekomma i området. 

 
Enligt länsstyrelsens bedömning är sannolikheten stor för att det ska finnas ytterligare 
fornlämningar, idag ej kända, inom området. Därför ska en arkeologisk utredning i 
enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 11 § kulturmiljölagen genomföras innan en 
exploatering av området kan bli aktuell. Utredningen bör initieras i ett så tidigt skede som 
möjligt i planeringsprocessen. En arkeologisk utredning är ett besluts- och 
planeringsunderlag för både länsstyrelsen och Höganäs kommun och ska klargöra 
fornlämningssituationen för det aktuella området. Genom en tidig utredning skapas bättre 
förutsättningar att bevara fornlämningarna och därmed undvika borttagande av 
fornlämningar genom arkeologiska undersökningar. För initiering av utredningen ska 
länsstyrelsens kulturmiljöenhet kontaktas. 

 
Länsstyrelsens bedömning 
Länsstyrelsens samlade bedömning är att planförslagets påverkan på berörda riksintressen 
inte är tillräckligt utredd. Länsstyrelsen kan i det här skedet därför inte utesluta en 
prövning enligt 11 kap. PBL om planen antas utan kompletteringar och förtydligande 
redovisning som visar på markens lämplighet. 
 

Kommentar: 
Planbeskrivningen har kompletterats med beskrivning av vilka värden som omfattas av 
riksintresseanspråket för naturvård som finns på platsen samt redogörelse för hur 
föreslagen exploatering påverkar dessa värden. Planbeskrivningen har även kompletterats 
med ett resonemang avseende risk för eventuell fragmentering av landskapet.  
 
Det rörliga friluftslivet har ökat avsevärt inom området och har möjliggjorts med att ta 
bort/öppna upp staket (taggtråd, fårstängsel) rensa upp ogenomtränglig natur. Inom 
området med de genomförda åtgärderna kan man röra sig i såväl öst-västlig riktning som 
nord-sydlig utan att gå på/genom odling av vall. Man kan även genom ett samarbete 
mellan markägare vandra från Svanshall till Södåkra genom området. Planen är from 
nästa år att det ska gå att vandra mellan Natura 2000 området (Linnes ängar) och till 
Hässelbovägen genom området (nya arrendeavtal med markägare i anslutning till 
markområdet). Inom området finns idag en stor våtmark anlagd (se länsstyrelsebeslut 
diarienr. 521-34681-2018) På ett flertal platser är det idag utplacerat bänkar för de som 
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vill slå sig ner och bara njuta av naturen. Under hösten genomfördes ett mindre 
scoutläger i den södra skogskanten, vilket är en bra plats för just friluftsliv. Scouterna har 
även gjort en skiss på lägerplatsen för att kunna ha återkommande lägerverksamhet. 
 
Angående definition av Svanshall som befintlig tätort – koppling till riksintresse kustzon 
respektive friluftsliv: 
Avseende definition av Svanshall som tätort utställningshandlingen till översiktsplan 2035 
står på sid 4: 
”FÖRKLARING AV ORD OCH BEGREPP  
Nedan förklaras några begrepp som förekommer i översiktsplanen och på 
markanvändningskartan.  
Tätortsområden - Område med bebyggelse av stads- eller tätortsmässig karaktär, och där 
bostäder ingår. Bebyggelsen är indelad i kvarter åtskilda av gator, eller har en 
kvartersliknande struktur. Utgörs av stads- eller tätortsliknande bebyggelse som i 
huvudsak används för bostäder, kontor, handel eller annan verksamhet som är förenlig 
med bostäder. Förtätning i mindre omfattning kan förekomma, exempelvis på 
lucktomter. Trafik- och parkeringsytor, parker och fritidsanläggningar kan ingå. 
Begreppet används även för mindre orter.” 
 
Vår bedömning är att Svanshall överensstämmer med översiktsplanens definition av 
tätort ovan. Vidare rymmer Svanshall service i form av kollektivtrafik, arbetsplatser i form 
av yrkesfiske, restaurang, museum och fritidsanläggning i form av hamn och badplats. 
 
Svanshall utgör även tätort enigt SCB:s officiella statistik. 

 
De områden som på plankartan redovisas som Odling - begränsat naturbete kommer vara 
tillgängliga enligt allemansrätten. Att det detaljplaneläggs för Odling - begränsat naturbete 
saknar betydelse då allemansrätten fortsätter gälla som tidigare. Planbestämmelse om att 
tomtavgränsning skall följa gräns för B1/B2.införs på plankartan. 
 
Planbeskrivningen har kompletterats med en bedömning av vilken påverkan föreslagen 
exploatering kan få för Natura 2000-området, utifrån områdets bevarandeplan. 
 
Plankartan kompletteras med bestämmelser om bevarande av småvatten och stenmurar. 
Planbeskrivningen har kompletterats avseende översiktlig artinventering kopplad till 
kommunens naturvårdsplan. 
 
Inventering av art-biotopskydd genomfördes i samband med utbyggnad av våtmark (se 
diarienummer. 521-34681-2018). 
 
Något biotopskydd för åkerholme bedöms inte finnas med bakgrund av bland annat 
areadefinition på åkerholme. I ett minder område i planområdets västra del har legat en 
hög med diverse skräp såsom stängsel, tegel, plast med mera. Detta är nu bortstädat, kan 
eventuellt ha misstagits för åkerholme. 

 
Arkeologisk utredning kommer genomföras innan exploatering.  
Inom området finns det idag inga registrerade fornminnes platser. Större delen av 
området ca 5,5 ha är odlat och plöjt med jämna mellanrum och där har det inte 
framkommit att det finns några fynd. I samband med våtmarksutbyggnaden har massorna 
skiktats i olika fraktioner (jord, grus/sten, lera) och där har det inte funnits några fynd. 
Det har även genomförts dikning av område och även där inte funnit några fynd. De 
platser där bebyggelse är planera har till stor del berg/grus/sten direkt under jordytan. På 
samtliga platser är det gjort provgrop för att se möjligheter till VA utbyggnad. (Det har 
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också iordningställts väg/gångstråk till fastigheten i den NV delen och vid den åtgärden 
har det inte återfunnits några fynd.)(Vid utbyggnad av sidofastigheten med 
lagerbyggnader har det ej heller hittats några fynd.) 
 
 
LANTMÄTERIMYNDIGHETEN (2019-06-18) 
Nå-gon fullständig genomgång av planförslaget har inte skett. Genom-gången har främst 
varit inriktad på genomförandefrågor. Lantmäterimyndigheten väljer att särskilt belysa 
följande frågeställningar.  

 
Under rubrikerna Ansvarsfördelning och Fastighetsbildningsåtgärder hänvisar man till x-område. 
Något x-område finns dock inte i plankartan.  

 
I plankartan, vid rubriken för redovisning av allmän plats, framgår det att allmän 
platsmark ska ha enskilt huvudmannaskap. Det bör dock även framgå av de 
administrativa bestämmelserna att allmän plats har enskilt huvudmannaskap. Är det tänkt 
att allmän plats, dvs. lokalgatan, ska ha enskilt huvudmannaskap? Intilliggande plan från 
år 2007 har enskilt huvudmannaskap, och eftersom lokalgatan i denna plan ansluter till 
lokalgatan i planen från år 2007 är det mycket rimligt att huvudmannaskapet för allmän 
platsmark i denna plan är enskilt. Läser man i planbeskrivningen verkar det dock som att 
man blandat ihop enskilt och kommunalt huvudmannaskap. Är det tänkt att det ska vara 
enskilt huvudmannaskap i planen bör även nedanstående synpunkter beaktas. 

  
När kommunen väljer att låta en detaljplan ha enskilt huvudmannaskap för de allmänna 
platserna, istället för kommunalt, ska de särskilda skälen för detta redovisas i 
planhandlingarna. Vid Lantmäteriets genomläsning har inte någon sådan motivering 
hittats i de aktuella planhandlingarna. 

  
I planhandlingarna framgår det, bl.a. under rubriken Ansvarsfördelning och 
Fastighetsbildningsåtgärder att tanken är att kommunen ska vara markägare till den mark som 
ligger utlagd för lokalgata. Detta är inte nödvändigt då det är enskilt huvudmannaskap för 
den allmänna platsen i detaljplanen. Den mark som är utlagd för lokalgata i planen 
behöver alltså inte avstyckas till en egen fastighet. Likaså framgår det under rubriken 
Inlösen, ersättning att kommunen får en skyldighet att lösa in mark som är utlagd för allmän 
plats. Det är dock den som ska vara huvudman för den allmänna platsen som är skyldig 
att på fastighetsägarens begäran lösa in marken, se 14 kap. 15 § PBL nedan.  

 
15 § Om mark eller annat utrymme enligt en detaljplan ska användas för en allmän plats 
som har enskilt huvudmannaskap, är den som ska vara huvudman för platsen skyldig att 
på fastighetsägarens begäran förvärva äganderätt, nyttjanderätt eller annan särskild rätt till 
marken eller utrymmet.  
Första stycket gäller inte om staten enligt 16 § eller kommunen enligt 17 § är skyldig att 
lösa in marken eller utrymmet. Lag (2014:900). 
 

Kommentar: 
Text om x-område i planbeskrivningen ändras till a-område. Administrativa bestämmelser 
kompletteras avseende enskilt huvudmannaskap. Planbeskrivningen kompletteras med 
motiv för enskilt huvudmannaskap.  
 
TRAFIKVERKET (2019-06-19) 
Trafikverket är väghållare för väg 1451 nordost om planområdet.  
Trafikverket tolkar planhandlingarna som att kommunen gör bedömningen att 
bebyggelsen i den aktuella detaljplanen inte påverkas av buller från statliga vägar i sådan 
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omfattning att riktvärdena överskrids. Trafikverket förutsätter att planområdet planeras 
och utformas så att gällande riktvärden för buller innehålls. Eventuella 
bullerskyddsåtgärder ska bekostas av kommunen eller exploatören. 

 
Av planbeskrivningen framgår att kommunen gör bedömningen att den tillkommande 
trafiken från den nu aktuella detaljplanen inte föranleder behov av några åtgärder i det 
statliga vägnätet och/eller anslutningar till detta. Kommunen måste säkerställa att två 
personbilar kan mötas på Bölsåkra backe och i Bölsåkra backes anslutning till väg 1451, så 
att det inte riskerar att bli köbildning på väg 1451. Av planhandlingarna framgår inte 
bredd på vägen Bölsåkra backe, eller radier för Bölsåkra backes anslutning till väg 1451. 
För att Trafikverket ska kunna ta ställning till om åtgärder behöver vidtas i Bölsåkra 
backes anslutning till väg 1451 behöver bredden på vägen och anslutningen till väg 1451 
förtydligas i planhandlingarna inför granskningsskedet. Om det visar sig finnas behov av 
åtgärder i det statliga vägnätet och/eller anslutningar till detta, ska dessa bekostas av 
kommunen. 

 
Trafikverket förutsätter att erforderlig siktröjning görs i Bölsåkra backes anslutning till 
väg 1451. I anslutningen till väg 1451 ska det 5 meter in från vägkant säkerställas fri sikt 
om 85 meter i båda riktningarna utmed väg 1451. Inom denna triangel får det inte 
förekomma växtlighet eller andra föremål som överskrider en höjd om 0,6 meter. 
Kommunen måste säkerställa att kravet på fri sikt enligt gällande VGU (Vägars och 
gators utformning) uppfylls och att siktröjning genomförs i erforderlig omfattning.  

 
I plankartan saknas reglering för högsta totalhöjd. Trafikverket anser att det ska införas 
reglering för högsta totalhöjd i plankartan, för att säkerställa att byggnader och andra 
föremål inte kommer i konflikt med luftfarten eller järnvägens radio- och 
telekommunikationssystem. 
 

Kommentar: 
Bölsåkra backe är cirka 5.5 meter. Radierna vid anslutning till väg 1451 redovisas i 
planhandlingarna och bedöms vara tillräcklig. Två bilar kan mötas på Bölsåkra backe, 
någon risk för köbildning på väg 1451 föreligger inte. Erforderlig siktröjning sker i 
Bölsåkra backes anslutning till väg 1451så att det 5 meter in från vägkant säkerställs fri 
sikt om 85 meter i båda riktningar utmed väg 1451. Bestämmelse om högsta totalhöjd om 
12 meter införs på plankartan. 
 
LINDA ADLER (Lantmäteriingenjör) 
Tydliggöra planbestämmelserna.  

Kommentar: 
Bestämmelser e1, e2 och p1 delas upp. B döps om till B2. L1 döps om till L. GATA 1 
döps om till GATA. 
 
 
RICHARD ÅKESSON (Ekolog) 
Allemansrätten inom de grönytor som inte är tomter behöver säkras långsiktigt i planen. 

Kommentar: 
Att marken planläggs för L odling, begränsat naturbete, bedöms inte påverka reglerna om 
allemansrätt utan dessa gäller oförändrat som tidigare. Planbestämmelse införs som 
reglerar att tomtavgränsning skall följa gränser för B1 och B2. 
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GUNILLA SANDBERT (Stadsarkitekt)  
Byggnation enligt planen kommer innebära gles byggnation att hänföra till traditionell 
gårdsbyggnation på landsbygden. Byggnaderna bör anpassas volymmässigt till den typen 
av byggnation, de bör till exempel hållas nere i bredd. I övrigt ingen erinran. 

Kommentar: 
Föreslagen bebyggelse regleras efter de bestämmelser som redovisas på plankartan. 
Bestämmelser är utformade med bakgrund av den relativt glesa exploatering som föreslås 
samt i övrigt efter befintlig varierad bebyggelse i Svanshall. 

 
 
Yttranden utan erinringar. 
 
 
Weum GAS AB (2019-06-05)  
 
Socialförvaltningen (2019-06-20)  
 
Räddningstjänsten (2019-06-25)  
 
Sjöfartsverket (2019-06-03)  
 
Region Skåne (2019-06-19)  
 
Miljöavdelningen (2019-07-01)  
 
VA-avdelningen (2019-06-12) 

 

SAMMANFATTNING 
 
Sammanlagt har 22 skrivelser inkommit. Skrivelser från ”Enskild”: 1, 3, innehåller 
synpunkter på förslaget. Dessa synpunkter har bemötts ovan med kommentarer. 
Synpunkter från ”Enskild” 1 och 3 har föranlett en omarbetning av planförslaget. 
Sammanfattningsvis ändras planförslaget enligt följande: 
• Detaljplanen kompletteras med bestämmelser om en- och tvåbostadshus, högst två 

våningar, högsta totalhöjd 12 meter. 
• Vägens dragning inom planområdet har ändrats.  

 
 
FÖLJANDE SAKÄGARE HAR INTE FÅTT SINA SYNPUNKTER TILLGODOSEDDA:  
• Enskild 5   
• Enskild 7 
 
FRÅGOR SOM INTE BLIVIT TILLGODOSEDDA ÄR FÖLJANDE: 
• Bildandet av servitut med avseende disponeringsrätt för befintliga fastigheter 
• Minskade nockhöjder 
• Villkora bygglovet med att anlägga infrastrukturen först 
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INKOMNA SYNPUNKTER UNDER GRANSKNING 
 
Under granskningstiden har 15 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  (2020-02-18)  
 
Följande synpunkter har koppling till länsstyrelsens prövningsgrunder enligt 11 kap. plan- 
och bygglagen. 
 
Riksintressen  
Riksintresse Naturvård 3kap. 6 § MB 
Planområdet omfattas av riksintresse för naturvård enligt 3 kap. 6 § MB N43 Kullaberg. 
Planområdet berörs även av länets ängs- och hagmarksinventering, och är lokaliserat i ett 
område med generellt sett höga naturvärden.  
 
Länsstyrelsen framförde i sitt samrådsyttrande att kommande planhandlingar tydligare 
behövde beskriva vilka värden som omfattas av riksintresseanspråket som finns på 
platsen och tydligare redogöra för hur föreslagen exploatering påverkar dessa värden. 
Sammantaget menar Länsstyrelsen att det utifrån planhandlingarna inte går att utläsa hur 
riksintresse naturvård kommer att tillgodoses vid ett genomförande av planen. 
 
Riksintresse Rörligt friluftsliv 4 kap. 1+2 § MB samt riksintresse Högexploaterad kust 4 kap. 1 § och 
4 § MB 
Planområdet omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap. 1 §och 2 § MB - 
Kullaberg och Hallandsåsen med angränsande kustområden och högexploaterad kust enligt 4 kap. 
1 § och 4 § MB - sträckningen kustområdena och skärgårdarna från Brofjorden till Simpevarp. 
Sådana områden är med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i områdena i sin 
helhet av riksintresse. Inom dessa områden behöver därför bedömningar och avvägningar 
ske i ett större sammanhang. 
 
Länsstyrelsen konstaterade vidare i sitt samrådsyttrande att hela planområdet planläggs 
som kvartersmark. Länsstyrelsen har utifrån detta svårt att se hur allmänhetens tillträde 
till området kan säkerställas, vilket är en viktig utgångspunkt för att tillgodose riksintresset 
för rörligt friluftsliv. 
 
Länsstyrelsen menar att för att tillämpa undantagsregeln enligt 4 kap. 1 § andra stycket 
MB är det inte tillräckligt att hänvisa till att orten utgör tätort enligt SCB:s definition för 
tätort. Andra aspekter som också behöver beaktas är till exempel om tätorten uppfyller 
kraven på grundläggande samhällsfunktioner. Länsstyrelsen menar att den service som 
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kommunen i planhandlingarna redogör för finns i Svanshall inte kan anses vara sådana 
grundläggande funktioner. Sammantaget bedömer Länsstyrelsen att Svanshall inte utgör 
en sådan tätort som avses i 4 kap. MB varför undantagsregeln inte är tillämpbar. 
 
Information om arkeologi 
Länsstyrelsen framförde i sitt samrådsyttrande att sannolikheten är stor för att det kan 
finnas fornlämningar, idag ej kända, inom planområdet och att en arkeologisk utredning i 
enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 11 § kulturmiljölagen ska genomföras innan en 
exploatering av området kan bli aktuell. Den informationen framgår dock inte i nu 
aktuella planhandlingar. 
 
Länsstyrelsens samlade bedömning är att det finns frågor som inte är tillräckligt utredda 
avseende riksintressen för rörligt friluftsliv enligt 4 kap. 1 och 2 §§ MB, högexploaterad kust enligt 4 
kap. 1 och 4 §§ MB samt naturvård enligt 3 kap. 6 § MB samt att ett genomförande av 
planförslaget kan innebära risk för påtaglig skada, varför planförslaget kan komma att 
prövas utifrån 11 kap. 10-11 §§ PBL. 
 
Kommentar: 
Planhandlingarna i har i stort reviderats för att gå Länsstyrelsen till mötes. Planområdet 
har minskat med hänsyn till de naturvärden som finns på plats men även för att minska 
intrånget i de olika riksintressena som området omfattas av. Planbeskrivningen har därför 
kompletterats med tydligare resonemang kring riksintressena samt hur detta påverkas av 
exploateringen.  
 
Kommunen är tydligare i resonemanget att Svanshall inte utgör en tätort i den 
bemärkelsen för att tillämpa undantagsbestämmelserna enligt Miljöbalken.  
 
Efter första granskningen har en naturvärdesinventering har tagits fram samt en 
arkeologisk utredning. Utbredningen av planområdet har anpassats till detta också.  
 
 
 
REGION SKÅNE  (20XX-02-22) Ingen erinran.  
 
TRAFIKVERKET  (2020-02-07)  
Trafikverket förutsätter likt i samrådsskedet att planområdet i sin helhet planeras och 
utformas så att riksdagens fastställda riktlinjer för trafikbuller inte överstigs. De 
nödvändiga åtgärder som kan krävas (bullerskydd) ska bekostas av kommunen och/eller 
exploatören. 
 

Trafikverket har i samrådsskedet efterfrågat redovisning av både bredden på Bölsåkra 
backe och radien på dess anslutning till det statliga vägnätet. Kommunen har redovisat att 
bredden på Bölsåkra backe är ca 5,5 meter. Trafikverket förordar att internvägen breddas 
till minst 6 meter för att säkerställa att två fordon kan mötas och att vägen säkras för den 
byggtrafik som kommer alstras till följd av tillkommande byggrätter. Anslutningen mot 
väg 1451 bör även i samma skede breddas för att undvika konfliktpunkter mot väg 1451 
med köer som följd. Om förändringar av anslutningen avses utföras ska detta ansökas om 
till Trafikverket enligt väglagen § 39. Ansökan görs 
här: https://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/tillstand/Ansokan-om-anslutning-
till-allman-vag/ 

Nödvändiga åtgärder på det statliga vägnätet till följd av föreslagen exploatering ska 
bekostas av kommunen. 
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Kommentar 
Kommunen noterar Trafikverkets  
 
LANTMÄTERIET  (2020-02-06)  
 
Det går inte att tyda vilken administrativ bestämmelse a1 eller g1 som är angiven på tänkt 
utfartsväg på Bölsåkra 5:12. Markreservat för allmännyttiga ändamål kan förtydligas med 
prickmark eftersom det normalt sett innebär en begränsning vad avser bebyggande av 
marken. 
 
För utfart för tilltänkta fastigheter har två typer av administrativa 
bestämmelser lagts ut i plankartan. Den ena bestämmelser avser rättighetsområde, 
a1, vilket är en tvingande bestämmelse vid planens genomförande. Den andra 
bestämmelsen är ett markreservat för gemensamhetsanläggning, g1. Det borde vara 
möjligt att använda bestämmelserna enligt förslaget i plankartan.  
 
De fastighetsrättsliga konsekvenserna framgår dock inte av planbeskrivningen. Där anges 
endast att gemensamhetsanläggningen kan eller ska bildas. Det bör även framgå att 
avstyckade fastigheter ska anslutas till Jonstorp ga:5 som förvaltas av Jonstorps 
vägförening samt vilka kostnader det kan medföra. 
 
Kommentar:  
Kommunen noterar era synpunkter. Omfattande ändringar har gjorts i både 
planbeskrivning och plankarta.  

 

INTERNT  
 
TEKNIK OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN  (2020-01-14) har inget att erinra. 
 
STADSARKITEKT  (2020-01-15) har inget att erinra. 

 
MILJÖKONTORET  (2020-01-20) har inget att erinra. 
 
HÖGANÄS ENERGI  (2020-01-20) har inget att erinra. 
 
KOMMUNLEDNINGSKONTORET  (2020-01-30) har inget att erinra. 
 
STADSMILJÖAVDELNINGEN  (2020-01-30) har inget att erinra. 
 
SOCIALFÖRVALTNINGEN  (2020-02-06) har inget att erinra. 
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SAKÄGARE 
 
SAKÄGARE 1 (2020-02-03)  
Vi anser att det endast bör vara en gemensam väg till första huset som förgrenar sig till 
planerad ”hästgård”för minsta påverkan på miljö och natur. Dock anser vi att planerad 
hästgård kommer ligga för nära bebyggelse. 
 
Kommentar: 
I nuvarande förslag finns det en gemensamväg som leder ner till området. Detta för att ta 
hänsyn till de naturvärden som finns på platsen.  
 
 
SAKÄGARE 2 (2020-02-10)  
Förslagen byggnation är till stor del placerad inom områden med befintliga träd istället 
för på öppen gräsbevuxen mark. Flygfoton visar tydligt området trädbevuxna karaktär.  
 
Bestämmelsen ”odling, begränsat naturbete” bör även förtydligas att ev inhägnad ska 
begränsas och utföras med möjliga passager för människor. 
 
Planbeskrivningen anger att planområdet ska angöras via Bölsåkra backe. Trots detta visar 
såväl plankarta som illustration en möjlighet och intention att ansluta området till befintlig 
markväg i områdets Vi motsätter oss infart från norra delen.  
Om det ska finnas en infart från det norra hörnet bör planförslaget kompletteras med 
bestämmelse om att bygglov för bostäder kan beviljas först när infrastrukturen inom 
planområdet är utbyggd från Bölsåkra backe. 
 
Plankartan saknar bestämmelser som reglerar framtida marknivå. Saknas även 
bestämmelse som reglerar taklutning. Risken är att det blir hus med platta tak. Det vore 
lämpligt att ange varifrån nockhöjden ska mätas.   
 
Det saknas bestämmelser som reglerar byggnadernas utformning och gestaltning. Vi 
motsätter oss att högsta nockhöjd anges till 8,5 respektive 9,5 meter för huvudbyggnader 
som komplementbyggnader. Höjden avviker från byggnadstraditionen i såväl Svanshall 
som i Kullabygden i övrigt.  
 
Vi motsätter oss bestämmelsen ”B2” Bostäder, en- och tvåbostadshus. Det innebär att 
det kan bli 10 bostäder. Byggrätterna bör begränsas till 200 kvm för huvudbyggnader och 
50 kvm för komplementbyggnader. Placeringen av husen bör regleras och ange 6 meter 
från fastighetsgräns för huvudbyggnader och 4 meter för 
 
Att utforma en detaljplan som i det aktuella förslaget, vilken totalt avviker från andra 
detaljplaner i Svanshall och på Kullahalvön i övrigt, är ett tecken på att enbart vilja berika 
en enskild fastighetsägare. Hur många av kommunens politiker kommer att anmäla jäv i 
detta kommande nämndsärende, fullmäktige- och kommunstyrelsebeslut? 
 
Kommentar: 
Planområdet har minskat och bebyggelsen är nu koncentrerad i det sydöstra hörnet av 
fastighet Bölsåkra 5:11. Intentionerna är att säkra den vegetation som finns i området.  
 
Bestämmelsen ”odling, begränsat naturbete” har tagit bort, då bestämmelsen inte bedöms 
fylla något syfte i och med konstreringen av byggrätterna men framförallt för att säkra 
allmänhetens tillträde till naturen.   
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Infarten kan enbart ske via Bölsåkra backe i nuvarande planförslag. En enskild gata har 
planerats som kommer förvaltas gemensamt av de 5 fastigheterna som kommer att 
tillskapas.  
 
Att ta med plushöjder bedöms inte nödvändigt då bebyggelsen har flyttats till de mer 
flackare delarna av planområdet. Skulle maken vara allt för oregelbunden går det att räkna 
fram en medelmarknivå som man utgår ifrån vid beräkning av nockhöjden.  
 
Vad gäller höjderna regleras dem till 8,5 inom fastigheterna där hästhållningen tillåts och 
6,5 meter för komplementbyggnaderna. För övriga fastigheter har nackhöjderna sänkts till 
6,5 för huvudbyggnader samt 5 meter för komplementbyggnader. Eftersom byggnaderna 
uppförs i ett perifert läge bedöms utformningen inte påverka befintliga bostadsområden i 
Svanshall. 
 
Bestämmelserna har reviderats och det kommer inte att tillåtas 2 bostadshus i området. 
Även byggrätterna har minskats till 200 kvm för huvudbyggnaderna. Planen tillåter 50 
kvm komplementbyggnader för de vanliga bostadsfastigheterna samt 150 för de två 
fastigheter där hästhållning tillåts. Placeringen av huvudbyggnader regleras till 4 meter 
från fastighetsgräns för huvudbyggnader samt 1 meter för komplementbyggnader vilket 
är vanligt förekommande. 
 
 
 
SAKÄGARE 3 (2020-02-11) 
Utifrån vad som anges i ÖP2035 omfattas Svanshall av ett lokaltbevarandeintresse med 
värdefull fiskelägesbebyggelse med kulturhistoriska värden. 
Enligt detaljplanförslaget framförs, 

• Huvudidén med planförslaget är att bidra till en utveckling av Svanshall genom 
en varsam komplettering med fem friliggande en- och tvåbostadshus med 
tillhörande komplementbyggnader. 

• Inom planområdet föreslås totalt fem nya en- och tvåbostadshus med tillhörande 
komplementbyggnader. Föreslagna nya tomter/fastigheters minsta storlek 
regleras så att inte fler än de fem nya tomterna kan bildas. Föreslagen byggrätt 
regleras med hänsyn till det lantliga läget och relativt stora tomter till 250 kvm för 
huvudbyggnad och 75 kvm för komplementbyggnader. Föreslagen tomt längst i 
söder är tänkt kunna användas för ett mindre antal hästar, komplementbyggnader 
regleras därför till högst 200 kvm där. 

Med följande angivna riktlinjer för bebyggelsens utförande och utformning. 
• Tillåten högsta nockhöjd på föreslagen bebyggelse regleras med hänsyn till det 

lantliga läget och relativt stora tomter till 8,5 meter. Föreslagen tomt längst i 
söder är tänkt kunna användas för ett mindre antal hästar. Med hänsyn till att 
kunna utforma en med gårdslik bebyggelse där regleras föreslagen nockhöjd till 
9,5 meter. Med hänsyn till föreslagen bebyggelses omfattning och placering har 
någon särskild skuggstudie inte bedömts motiverad. Tillåten högsta totalhöjd 
regleras till 12 

Bebyggelsen i närområdet består av 1 och 1 ½ plans hus med eller utan källare. Tak är 
uteslutande av typ sadeltak. 
 
Yrkande 
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• Att planförslaget omarbetas så att riktlinje för nybyggnation av bostadshus och 
komplementbyggnader anpassas efter befintlig närbelägen bebyggelse, både 
utformning, storlek och utförande. 

Kommentar: 
Planområdet har minskat i omfattning och bebyggelsen koncentrerar nu sig i områdets 
sydöstra del. Anledningen till denna koncentrering beror på de riksintressen som är 
kopplade till området. Reglering av bebyggelse utformning har uppdateras. Omfattningen 
av exploateringen har minskat samt att nockhöjderna har reglerats och blivit något lägre. 
De byggnader som får ha 8,5 meter i nockhöjd placeras i den södra delen vilket inte 
kommer påverka befintligbebyggelse i området.  
 
 
SAKÄGARE 4 (2020-02-11) 
 
Landskapsbilden i Höganäs kommun präglas av det öppna och platta 
jordbrukslandskapet. Landskapet består av mer eller mindre rektangulära åkrar där 
lavade ”stengäre” står för indelningen av marken. Området i Kullabergs förlängning i 
sydöstlig riktning längs kusten till Skälderviken skiljer sig markant från denna 
landskapsbild. I detta område är landskapet småbrutet med skogsdungar, mindre åkrar, 
åkerholmar och odlingsrösen. Fastigheterna Bölsåkra 5:11 och Bölsåkra 5:12 är ett bra 
exempel på denna landskapstyp. Vi anser att det är viktigt att i enlighet med 3 kap 4 § 
miljöbalken värna och bevara det småbrutna kulturlandskapet med dess omväxlande 
natur och skiftande flora och fauna.  
 
Lagstiftningen i plan- och bygglagen och miljöbalken pekar ut kommunerna som 
ansvariga för att genomföra den viktiga avvägningen för den framtida 
markanvändningen. Lagstiftningen är tydlig med att kommunerna ska vara restriktiva 
med exploatering av jordbruksmark. I den mån jordbruksmark kan behöva exploateras 
ska det endast ske för väsentliga samhällsintressen (SJV Rapport 2013:35). Vi tycker 
inte att detaljplanen som Höganäs kommun tagit fram för projektering av Bölsåkra 
5:11 och del av Bölsåkra 5:12 med fem friliggande en- och tvåbostadshus har 
väsentliga samhällsintressen. I kommunens detaljplan står det att ett av huvudsyftena 
för detaljplanen är att utveckla Svanshall. Svanshall är med sina cirka 150 invånare 
(HD 2016) en levande by med en positiv inflyttningstrend. Det lilla samhället kommer 
inte att utvecklas särskilt mycket av ett tiotal invånare ytterligare strax utanför 
tätorten. I skrivande stund finns tre osålda tomter för nyproduktion i Bölsåkra backe 
5:9. Dessutom finns flera outnyttjade byggrätter i Svanshall och Rekekroken enl. 
kommunens skrivelse ”Bostadsförsörjningsprogram 2013 - 2018 för Höganäs 
kommun”. 
 
Ett rikt odlingslandskap är ett av riksdagens miljökvalitetsmål. Det handlar om att vi 
ska ha möjlighet att producera såväl naturvärden, kulturvärden och livsmedel inom 
odlingslandskapet (SJV Rapport 2013:35). För att uppnå detta behöver vi ha 
jordbruksmark i produktion eller iallafall möjlig att åter ta i produktion. Vi menar att 
detaljplanen för Bölsåkra 5:11 och 5:12 innebär en irreversibel förändring av marken 
och landskapet, dvs. att marken inte kan återtas till odling. Att nuvarande markägare 
låter marken växa igen eller inte brukar marken är inget skäl till att marken i sig inte 
ska klassas som brukningsvärd 
  
Levande skogar är ett annat miljökvalitetsmål som vi upplever att detaljplanen för 
Bölsåkra 5:11 inte går i linje med. I den intilliggande skogen finns i dagsläget ett 
starkt viltbestånd bestående bland annat av rådjur, hare,  räv och dovhjort. Om marken 
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i omedelbar närhet till skogen skulle bebyggas skulle viltpopulationen störas med risk 
för att den flyttar någon annanstans. Viltet som lever, vistas och betar på Bölsåkra 
backe måste skyddas anser vi.  
 
I detaljplanen framhävs att trots tomter skulle marken även fortsatt vara tillgänglig för 
allmänheten. Vi betvivlar detta då en hästgård med dess bete innebär att stängsel sätts 
upp och allmänheten stängs ute. Huruvida hästar kan bruka en naturbetesmark på ett 
bra sätt råder det också delade meningar om. Ofta blir betesmarker som betas av häst 
väldigt mycket mer upptrampade än av andra djurslag på grund av hästskor. Vi tycker 
inte att enskilda hästägares behov kan prioriteras högre än att skydda och upprätthålla 
den befintliga viltpopulationen som redan idag betar och bidrar till ett öppet landskap 
på marken i fråga.     
 
 
Kommentar: 
Planområdet har nu minskat väsentligt efter första granskningen. Detta för att ta höjd för 
de värden som omnämns i yttrandet. Genom att koncentrera bebyggelsen i det sydöstra 
hörnet bedöms påverkan på naturen att begränsas samtidigt som platsens öppenhet 
säkras.  
 
 
ÄNDRINGAR AV PLANFÖRSLAG INFÖR GRANSKNING 2 
Planområdet har komprimerats sedan första granskningen och utformats efter med 
utredningarna som grund. Större hänsyn har tagits till platsen och omgivningen. 
Planhandlingarna innehåller tydligare resonemang och bedömningar avseende de olika 
riksintressena som omfattar planområdet. Genom förändringarna är planen tydligare 
gentemot de boende i närområdet samt att området fortsatt är öppen för besökare som 
vill njuta av naturen området erbjuder.  
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INKOMNA SYNPUNKTER UNDER 
GRANSKNING 2 
 
Under samrådstiden har 28 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. 
 

MYNDIGHETER 
 
LÄNSSTYRELSEN  (2022-04-04)  

 
Riksintressen högexploaterad kust enligt 4 kap. miljöbalken 
Länsstyrelsen kan utläsa av planhandlingarna att motivet för kommunen är att föreslagen 
detaljplan hade stöd och var påbörjad i januari 2019 inom ramen för förra 
översiktsplanen som sedan ersattes av nu gällande översiktsplan i oktober 2019 där 
planförslaget nu inte längre är förenligt. Länsstyrelsen kan konstatera att planförslaget inte 
är förenligt med länsstyrelsens sammanfattande redogörelse från 2013 som upprättats till 
föregående översiktsplan och därmed kvarstår frågor att hantera i planprocessen.  
 
Av framtagen samrådsredogörelse framgår det att kommunen gör bedömningen att 
planförslaget inte utgör tätortsutveckling i den betydelse som avses i 4 kap. 1 § andra 
stycket MB. Länsstyrelsen delar den bedömningen. I Höganäs gällande översiktsplan 
beskrivs värdena för kulturmiljö, landskapsbild och naturvärden som avser detta område:  
 
I de områden utmed kusten och mellan samhällena som är obebyggda medger kommunen inte någon ny 
exploatering. Kusten har mycket höga allmänna intressen, som natur-, kultur- och friluftsvärden samt 
behovet av reträttväg inåt land vid ett ändrat klimat med högre havsnivå. Det gäller områdena mellan 
Viken och Lerberget, Lerberget och Höganäs, Nyhamnsläge och Lerhamn, Lerhamn och Mölle, Arild 
och Skäret, Skäret och Svanshall, Jonstorp och Farhult samt Farhult och Norra Häljaröd. Rekreativa 
och ekologiska samband ska utvecklas inåt land och natur- och jordbrukslandskap ska stärkas och 
bevaras. 
 
Skydda de obebyggda kuststräckorna mellan orterna från exploatering, så att de finns tillgängliga för 
rekreation och friluftsliv och så att dess ekologiska värden består. Rekreativa och ekologiska samband 
inåt land till natur- och jordbrukslandskap ska stärkas och bevaras. 
 
Komplettera i första hand befintlig bebyggelse inom de områden som utpekats som samlad bebyggelse. 
Lokalisera i första hand ny bebyggelse till lucktomter och/eller samla ny bebyggelse i mindre grupper. 
 
Ny, enstaka bebyggelse utanför befintlig bebyggelsestruktur tillkommer normalt inte inom riksintresse för 
högexploaterad kust. 
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Länsstyrelsen anser att en bedömning av områdets värden behöver göras i ett större 
sammanhang. Vid tillämpningen av bestämmelserna ska man inte bara utgå från hur en 
viss åtgärd påverkar den närmaste omgivningen utan utifrån ett helhetsperspektiv på vad 
som är en lämplig utveckling inom kustzonen. Det är vidare konsekvenserna av 
genomförandet av planen för de samlade natur- och kulturvärdena som ska bedömas. I 
det sammanhanget är även påverkan på landskapsbilden och det rörliga friluftslivet viktig 
samt att man behöver beakta kumulativa effekter av den föreslagna detaljplanen. 
Länsstyrelsen bedömer att planområdet kan komma att ge incitament för att fortsatt 
bebygga kustzonen vilket ytterligare kan påverka riksintressevärdena.  
 
Sammantaget menar Länsstyrelsen att det utifrån planhandlingarna inte går att utläsa hur 
berörda riksintressen kommer att tillgodoses vid ett genomförande av planen samt att ett 
genomförande av planen kan innebära påtaglig skada. 
 
Riksintresse Naturvård 3kap. 6 § MB 
Det framgår av planhandlingar att en naturvärdesinventering ska ha gjorts och att 
planförslaget justerats som ett resultat av den. Länsstyrelsen saknar dock en 
detaljeringsnivå och en redogörelse av den genomförda naturvärdesinventeringen i 
planbeskrivningen. Länsstyrelsen menar att det utifrån planhandlingarna inte går att utläsa 
hur riksintresse för naturvård kommer att tillgodoses vid ett genomförande av planen. 
 
Natura 2000 
Det framgår av planbeskrivningen att området angränsar till ett Natura-2000 område. 
Länsstyrelsen anser att det behöver framgå av planhandlingarna om planförslaget på ett 
betydande sätt kan påverka miljön i Natura 2000-området och dess värdegrund.  
 
Länsstyrelsens bedömning 
Länsstyrelsens samlade bedömning är att det finns frågor som inte är tillräckligt utredda 
avseende riksintresse för högexploaterad kustzon, riksintresse för naturvård samt natura 
2000, varför planförslaget kan komma att prövas utifrån 11 kap. 10-11§§ PBL. 
 
 
 
Kommentar: 
 
Kommunen känner väl till vad som skrivs i översiktsplan 2035 för området. Eftersom 
detaljplanen påbörjades innan gällande översiktsplan menar kommunen att det finns fog 
för en fortsatt prövning och har därför fullföljt den påbörjade processen.  
 
Planområdet och förslaget har ändrats väsentligt jämfört med hur det såg ut i början. 
Detta för att kommunen bedömt att Länsstyrelsen tidigare erinringar är korrekta, kopplat 
till det rörliga friluftslivet samt övriga riksintressen.  
 
I planbeskrivningen för kustzonen beskrivs att det är starkt kopplat till övriga 
riksintressen. Eftersom omfattningen av planen har ändrats för att inte påverka det rörliga 
friluftslivet, samt att byggrätterna placerats varsamt med hänsyn till naturvärdena står 
kommunen fast vid att påverkan samt konsekvenser i ett övergripande plan blir 
obetydliga för kustzonen.  
 
Kommunen anser att incitamenten för att fortsatt bebygga kustzonen planerats bort i och 
med minskningen av planområdet. I tidigare versioner skapades stora luckor mellan 
tomterna som skulle kunna uppfattas som lucktomter. Därför gjorde kommunen 
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bedömningen att samla bebyggelsen inom ett område där enbart en väg löper fram till 
området. Skulle en sådan ansökan ändå skickas till kommunen kommer det med största 
sannolikhet att avslås då den översiktsplan 2035 sätter ramarna för planeringen då. 
 
Planbeskrivningen kommer att ändras gällande Natura 2000 området. I tidigare 
planförslag ingick fastigheterna Bölsåkra 5:11 och Bölsåkra 5:12 i sin helhet. En liten del 
av Bölsåkra 5:12 sträckte sig fram till natura 2000 området. Norra kustvägen var det enda 
som skilde dem åt. Nuvarande utbredning av planområdet berör en mindre del av 
Bölsåkra 5:11. Planområdet har alltså förflyttat sig längre bort från natura 2000 området. 
Exploateringen av området bedöms således inte alls påverka natura 2000 området.  

 
SKANOVA  (2022-03-14) har inget att erinra. 
 
TRAFIKVERKET  (2022-03-16) har inget att erinra. 
 
MILJÖKONTORET  (2022-03-18) har inget att erinra. 
 
POSTNORD  (2022-03-24) har inget att erinra. 
 
REGION SKÅNE  (2022-04-05) har inget att erinra. 
 
NSR  (2022-04-05)  
 
NSR saknar redovisning av planerad avfallshantering och har därför inte möjlighet att 
yttra 
sig i frågan. 
 
Generellt gäller att renhållningsordning för Höganäs kommun ska följas. 
 

Kommentar: 
 
Planhandlingarna har kompletterats med en redovisning av hur det är tänkt att 
avfallshanteringen ska gå till. Sopkärlen ska placeras vid vändplatsen där NSR enkelt ska 
kunna tömma kärlen och vända på ett tryggt sätt för att komma ut ur området. 
 
LANTMÄTERIET  (2022-03-24)  
I plankartan finns bestämmelser enligt 4 kap 18 § 2 st PBL, så kallade 
fastighetsindelningsbestämmelser för rättigheter (servitut för utfart och ledningsrätt för 
allmänna ledningar). Enligt 4 kap 18 § 2 st PBL får kommunen i detaljplaner bestämma 
de servitut som ska bildas och kommunen ska då bestämma servitutens utformning vad 
gäller lydelse och vilka områden som ska belastas.  
Eftersom fastighetsindelningsbestämmelser har en direkt styrande verkan på rättigheter är 
det viktigt att redovisningen av dessa är tydlig och att bestämmelserna är tillräckligt 
preciserade för att säkerställa en entydig tolkning både i planprocessen och vid 
plangenomförandet.  
 
Lantmäteriet vill betona att fastighetsindelningsbestämmelser kring rättigheter inte skapar 
någon rättighet i sig, för det krävs att servitut eller ledningsrätt bildas vid en 
lantmäteriförrättning. 
 
När fastighetsindelningsbestämmelser (FIB) införs i en detaljplan ska planprocessen 
också innefatta en prövning av vissa grundläggande krav som ställs i 
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fastighetsbildningslagen (FBL) och ledningsrättslagen (LL), se 4 kap 18 §3 st PBL. För 
reglering av servitut ska villkoren i 3 kap. 1 § (allmänna lämplighetskraven) och 5 kap. 4 § 
1 st (båtnadsvillkoret) FBL prövas. Redovisningen av prövningen av de paragrafer i FBL 
som framgår av 4 kap 18 § 3 st PBL, bör vara i nivå med vad som redovisas i en 
lantmäteriförrättning med tvångsinslag. Lantmäteriet kan inte finna någon sådan 
redovisning i planhandlingarna. 

 
I planbeskrivningen anges, under rubriken ”Fastighetsindelningsbestämmelser” på s. 12, 
att det inte kommer krävas fastighetsindelningsbestämmelser, vilket motsäger 
bestämmelserna i plankartan. Detta behöver kompletteras. 
 
EKONOMISKA KONSEKVENSER  
De ekonomiska konsekvenserna för exploatören, vilket Lantmäteriet förmodar att 
kommunen menar med fastigheten Bölsåkra 5:11, framgår inte helt av avsnittet 
”Ekonomiska konsekvenser”. Exploatören ska enligt kommunen bekosta dels 
utbyggnaden av lokalgata, vatten- och avloppsanordningar, fiber, m.m. Visserligen 
framgår det när man läser planbeskrivningen i sin helhet, men det kan vara klokt att 
stycket om ekonomiska konsekvenser innehåller en samlad bild för att det inte ska vara 
missledande och ge upphov till missförstånd. Det är viktigt att det framgår även för 
framtida fastighetsägare vad som förväntas av dem vid köp av fastighet inom 
planområdet. Vilka kostnader förväntas de vara med och betala för och vilka åtgärder 
åligger dem att utföra? Ska VA-anslutningsavgifter tas ut? Utbyggnad av gata och VA är 
kostsamt. Har kommunen för avsikt att ta ut säkerhet? Om inte vems är ansvaret att 
färdigställa om exploatören går i konkurs? Drabbar det de enskilda fastighetsägarna inom 
planområdet eller träder kommunen in och slutför? Detta bör framgå av 
planbeskrivningen för att konsekvenserna tydligt ska framgå för den som är berörd.  

 
JONSTORP GA:5  
Det bör framgå av planbeskrivningen att nybildade fastigheter ska anslutas till Jonstorp 
ga:5 samt att det kan medföra kostnader för fastighetsägarna, vilket även påpekats i 
samrådet.  
 
FASTIGHETSÄGARE/EXPLOATÖR  
Använd gärna ett konsekvent begrepp för den roll som åsyftas när det gäller ansvar för 
kostnader och åtaganden i plangenomförandet. Begreppet fastighetsägare kan exempelvis 
både syfta till befintlig som framtida fastighetsägare. Är det exploatören som avses kan 
det vara lämpligt att använda detta begrepp. Det kan annars upplevas förvirrande för den 
som läser aktuellt planförslag.  

 
AVTALSSERVITUT  
Bölsåkra 5:11 belastas av ett avtalsservitut avseende vattenledning och datakabel, inskrivet 
i fastighetsregistret 2018. Generellt bör avtalsservitut/nyttjanderätter som påverkas av en 
planläggning om möjligt redovisas i grundkartan, och det ska i alla fall framgå av 
konsekvensbeskrivningen hur de påverkas av planförslaget.  

 
RUBRIK OM ENSKILT HUVUDMANNASKAP TROLIGEN INTE 
TILLRÄCKLIGT = KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP?  
Enligt planbeskrivningen ska planen ha enskilt huvudmannaskap. Bland 
planbestämmelserna finns en rubrik som anger att det är enskilt huvudmannaskap för 
användningar av allmän plats men det saknas en särskild planbestämmelse om 
huvudmannaskap. Eftersom planbeskrivningen inte är juridiskt bindande gäller endast de 
bestämmelser som finns upptagna i handlingen plankarta med bestämmelser. I Boverkets 
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föreskrifter för detaljplaner är det ett tydligt krav att enskilt huvudmannaskap alltid ska 
regleras genom en särskild planbestämmelse.  
Boverket har sedan 1987 rekommenderat att enskilt huvudmannaskap ska regleras genom 
att det införs en särskild (administrativ) planbestämmelse. Eftersom rubriker i listan med 
planbestämmelser inte är en planbestämmelse finns risken att nuvarande redovisning vid 
en domstolsprövning skulle innebära att huvudregeln enligt 4 kap 7 § 1 men PBL - att 
kommunen är huvudman för detaljplanen gäller för samtliga allmänna platser i det 
aktuella planförslaget. Lantmäteriet rekommenderar därför starkt att en särskild 
planbestämmelse om enskilt huvudmannaskap för de aktuella allmänna platserna införs 
bland planbestämmelserna.  

 
PLANEKONOMISK BEDÖMNING  
Under ovanstående rubrik på s. 13 saknas delar av meningen. Avsnittet verkar inte 
färdigställt och bör kompletteras.  

 
TEKNINSK FÖRSÖRJNING  
Avsnittet ”Vatten och avlopp” på s. 21 verkar inte färdigställt och bör kompletteras.  

 
PLANBESTÄMMELSER PLANKARTA  
Bestämmelserna e1 och e3 redovisas dubbelt i plankartan, detta bör eventuellt ses över.  

 
ÖVRIGA FRÅGOR  
Lantmäteriet vill informera om att planavgift är ett lagstadgat begrepp som innebär en 
möjlighet för kommunen att finansiera sitt planarbete i samband med att bygglov beviljas. 
Alternativet till planavgift är att kommunen finansierar arbetet genom skattemedel eller 
genom att kommunen tecknar planavtal med exploatören.  
 
Slutligen är det bra om det anges vilka av Boverkets föreskrifter och allmänna råd som 
tillämpas i planarbetet. Det underlättar plantolkningen om det tydligt framgår vilka 
rekommendationer kommunen tillämpat, inte minst med tanke på den kommande 
digitaliseringen. 
 

Kommentar: 
Samtliga synpunkter har tagits hänsyn till. Planhandlingarna har uppdaterats och 
förtydligats efter Lantmäteriets rekommendationer.   
 

INTERNT  
 
 
 
HÖGANÄS ENERGI  (2022-03-18) har inget att erinra. 
 
 
RÄDDNINGSTJÄNSTEN  (2022-04-01) har inget att erinra. 
 
 
GEODATAAVDELNINGEN  (2022-04-04) Justeringar krävs i både plankartan 
och planbeskrivningen. 
 

Kommentar: 
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SAKÄGARE 
 
SAKÄGARE 1 
SAKÄGARE 2 
SAKÄGARE 3 
SAKÄGARE 4 
SAKÄGARE 5 
SAKÄGARE 6 
SAKÄGARE 7 
SAKÄGARE 8 
SAKÄGARE 9 
SAKÄGARE 10 
SAKÄGARE 11 (2022-04-04) (gemensamt yttrande) 
 
Om man går emot översiktsplanen och trots allt väljer att gå vidare med detaljplanen har 
vi följande invändningar. 
 
Den gata som är utplacerad ska vara godkänd för sopbil, brandbil etc. Den väg som nu är 
planerad har ganska tvära svängar. Det verkar inte vara lämpligt med tyngre, större 
fordon på en väg med sådan utformning. 
 
Man bedömer att trafiklösningen till följd av detaljplanen är marginell. Detta håller vi inte 
med om. Det kommer att medföra en betydlig ökning av trafik till de tänkta fastigheterna. 
Då det rör sig om två hästgårdar kommer det att vara livligtrafik för att både transportera 
hästar, foder, hö och halm. Med stor sannolikhet kommer det att vara flera nyttjare av 
stallplatser vilket innebär att det kommer att vara mycket frekvent biltrafik under dagarna 
både med personbil, moped, hästtransport osv. 
 
Så som vägen är utformad i nuläget kommer det att bidra till ökat buller framförallt för 
fastighetsägare på Bölsåkra backe men även för de fastigheter som vetter mot den tänka 
vägen. Ljuskäglor kommer att vara störande för närliggande fastigheter.  
 
Vägen i detaljplanen kommer att ändra karaktär i område. Med vägen bryter man  den 
upplevelse av öppet landskap och äng som finns idag. För att lägga vägen enligt 
detaljplanen behöver man med stor sannolikhet ta bort en del större ekar, eller riskera att 
dessa dör pga. påverkan på dess rotsystem. Dessutom planeras vägen intill klipphällar. 
Dessa klipphällar bedöms vara intressanta ur ett artskyddsperspektiv. Enligt 
artskyddsförordningen är det förbjudet att skada eller förstöra de skyddade arternas 
fortplantningsområden eller viloplatser. Genom att dra en väg enligt planen kommer det 
givetvis att störa djurlivet som finns kring klipphällarna.  
 
Vägen dras över kuperad terräng och det behövs med stor sannolikhet sprängas för att få 
adekvat markbearbetning. Vid anläggandet av Bölsåkra backe sprängdes det ansenligt 
vilket förde till skador på intilliggande hus i form av  sprickor. Dessutom förde det till 
problem med vattenkvaliteten, i form av järnflisor i dricksvattnet. 
 
Vi vänder oss mot byggnation i området eftersom det inte följer gällande översiktsplan. 
Området är utpekat som ” landsbygdsområde” i gällande översiktsplan. Sannolikt har 
man gjort ett noga övervägande när man reviderat översiktsplanen i oktober 2019 och 
bedömt att det finns syfte att bevara landsbygdsområdet med dess befintliga bebyggelser.  
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Enligt Naturvårdsplanen 2017-02-23 bör området fortsättningsvis ha ett varierat landskap 
med skogsdungar, betesmarker och slåttervall. Man beskriver att det redan nu finns ett 
30-tal hus i området. Man menar att placeringen av de ytterligare fem husen är gjorda 
med hänsyn till målbild i naturvårdsplanen. Det ter sig inte överensstämma med 
målbilden ”skogsdungar, betesmark och slåttervall” att placera ut fem bostäder med 
tillhörande tomter och infrastruktur. Vi menar att det är helt stick i stäv både med 
målbilden för naturvårdsplanen och med gällande översiktsplan.  
 
Området ligger mellan befintlig byggnation i flera riktningar. Vill man behålla ett varierat 
landskap med ”landsbygdsområde” som huvudtema så passar det inte att exploatera 
denna markbit som faktiskt står för just ”skogsdungar, betesmark och slåttervall” i ett 
övrigt exploaterat område. Bortsett från bebyggelse i omgivningen så besitter företaget 
Splendor AB stor del av omgivande mark. I deras regi inhägnas och används marken på 
ett sätt som gör den otillgänglig både för rekreation och ett vilt djur- och växtliv. Den bit 
mark som Bölsåkra 5:11 utgör är välbehövligt, i det orörda utförande den är idag, för att 
bibehålla ”landsbygdsområde”. 
 
Område beskrivs ibland som ”Lilla Småland” där det visar sig med berg i dagen, vackra 
träd, öppna marker och vilt djurliv. Man ser både hjort, rådjur och småvilt som kan leva i 
fina betingelser, i ett annars ganska tättbebyggt område. Man kan se både huggorm, 
kopparödla och snok. Det finns fridlysta arter av padda. Man hör hackspett, gröngöling 
och kan skåda gladan som jagar på de öppna fälten. Området hyser också ugglor och 
fladdermöss. Det har setts backsippa och gullviva, vilket är ovanliga inslag i naturen idag. 
Dessutom finns det stora mängder sprängticka.  
 
Området är inventerat översiktligt avseende kärlväxter, mossor, svampar samt fåglar. Vi 
bedömer det rimligt att man gör en ny värdering kring områdets status. Man beskriver i 
nuvarande granskningshandling områdets status som måttligt. Man bör göra en 
grundligare inventering innan man eventuellt låter exploatera området, med framtida 
följder till ytterligare begränsade vild natur.  
 
Man har gjort en arkeologisk bedömning som vi ställer oss frågande till. Samtliga 
fastighetsägare i husraden intill Bölsåkra 5:11 hittar frekvent flinta avslag. Det verkar 
orimligt att man kan avskriva det arkeologiska värdet av marken utan grundligare 
värdering.  
 
Det framgår av granskningshandlingarna att det inte är klarlagt hurvida vatten- och 
avloppsnät har tillräcklig kapacitet för ytterligare bebyggelse. I dagsläget kan vi, boende i 
Svanshall erfara bristande vattenleverans. Detta märks främst genom sänkt tryck i 
ledningarna framförallt sommartid. Dessutom är det relativt ofta avstängt vatten till följd 
av ett gammalt vattenledningsnät. Att nuvarande vattenledningssystem ska försörja 
ytterligare fem bostäder varav två hästgårdar där man kan förvänta avsevärt högre 
vattenkonsumtion, ställer vi oss högst frågande till. Detta bör ses över.  
 
På Höganäs kommuns hemsida kan man se att det ligger ett ärende om Bölsåkra 5:12. 
Det är avgörande att få vetskap om vad som är tänkt även med denna markbiten för att 
fullt ut kunna ta ställning till föreslagen detaljplan för Bölsåkra 5:11. 
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Kommentar: 
 
Utformningen av detaljplanen har ändrats väsentligt jämfört med hur det såg ut i början 
av processen. Syftet till att planområdet minskat beror på att större hänsyn tagits till de 
olika riksintressen som området omfatta av samt naturen. 
 
I planhandlingarna kan man läsa att detaljplanen i området initierades när den förra 
översiktsplanen fortfarande var gällande. I den tidigare översiktsplanen var området 
utpekat för bostadsutveckling. Med det som utgångspunkt är det naturligt att prövningen 
får fortgå även om den nya översiktsplanen gäller. Sedan ska man inte förglömma att en 
översiktsplan inte är juridiskt bindande och man får göra avsteg från den. För att göra 
avsteg från översiktsplanen måste man tydligt motivera avsteget. Motivet för avsteg i den 
här detaljplanen är just att den varit pågående sedan den äldre översiktsplanen fortfarande 
var gällande.  
 
Vad gäller infartsvägen till planområdet har den dimensionerats med en bredd om 6 
meter. Anledningen till att vägdragningen ser ut som den gör är för att minimalt påverka 
naturen och de värden som finns på platsen. Vägen är tänkt att ansluta till Bölsåkra backe, 
vars detaljplan föreskriver just ”gata” som troligtvis var tänkt att förlängas då tidigare 
översiktsplan pekade ut Bölsåkra 5:11 och 5:12 som utbyggnadsområde. Gatan är dragen 
på ett sätt som ska ge minimal påverkan på träden samt slåttervallen. Genom att dra gatan 
längsmed de kuperade delarna lyckas en stor del av marken hållas i takt och som skulle 
kunna brukas om så önskas.  
 
Kommunen står fast vid att trafikökningen kommer vara marginell. Bullernivåerna 
kommer inte överstiga de värden föreskrivs i förordning (2015:216) om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader. 
 
Den arkeologiska utredning som utförts i området har beställts av Länsstyrelsen där en 
ackrediterat aktör genomfört den. Utredningen är avgränsad till den del dom omfattar 
detaljplanens utbredning. Efter de fynd som påträffats på plats har aktören som utfört 
utredningen bedömt att inga vidare utredningar behövs.  
 
Vatten- och avloppsfrågan har stämts av med kommunens va-avdelning och det är 
möjligt att erbjuda en anslutningspunkt utan att det ska påverka övriga fastigheter i 
området.  
 
Vad avser Bölsåkra 5:12 är den inte föremål för någon exploatering. Fastigheten kommer 
att förbli som den är.  
 

 
SAKÄGARE 12 (2022-04-05) 
Förslaget som det presenteras nu skiljer sig gentemot tidigare förslag. Vi ser planer för 
mer byggnation på betydligt mindre yta än vad som tidigare lagts fram, vilket skulle 
innebära mindre utrymme att bevara det sällsynta landskapet med dess vilda flora och 
fauna. Som det ser ut nu är planen att dela in fastigheten i fem separata fastigheter med 
bebyggelse på delar av dem, på ett markområde som ursprungligen skulle avstyckas till två 
tomter. Dessa planändringar, med komprimering av ytan för den tilltänkta bebyggelsen, 
innebär att den tidigare ambitionen från markägarens sida att bevara ett öppet landskap 
med möjligheter för boende att på ett lättillgängligt sätt ta del av naturen inte längre är att 
räkna med.  
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Vi oroas över att förändringen i detaljplanen, för det fall den godkänns, på sikt kan leda 
till förslag på ytterligare avstyckning av marken närmst husraden på Norra Kustvägen 
med risk för ytterligare exploatering och husbyggnation alldeles inpå husknuten, vilket än 
mer skulle begränsa tillgången för de befintliga fastighetsägarna att ta del av landskapet 
samt begränsa den utblicksmöjlighet som finns idag.  
 
Placeringen av dem tilltänka fastigheterna innebär en ökad trafiksituation på en redan 
tungt belastad vägsträcka. Utfarten kommer enligt förslaget att delas med resterande 
fastigheter på Bölsåkra backe, en utfart som redan idag lider av delvist skymd sikt. 
Hastighetsbegränsningen är förvisso 40 km per timme, men med tanke på att enbart en 
försvinnande liten del trafikanter faktiskt håller sig till den innebär ökad trafikering av 
utfarten större risk för olyckor vid utfart. VI yrkar på att det ånyo utreds att förlägga 
utfarten närmre utkanten av bebyggelsen på Norra Kustvägen, vid slutet av husraden upp 
mot Splendor Plant AB.  
 
Vi yrkar på att den nuvarande fastigheten i första hand ska behållas som den är, 
alternativt att den delas i två eller maximalt tre större fastigheter för att bättre kunna 
bevara naturlandskapet med dess sällsynta och vilda fauna, och för att bättre säkerställa 
ett öppet landsbygdslandskap utan ytterligare framtida bebyggelse i området. Eventuell 
bebyggelse som kan komma att fastslås genom just denna detaljplan bör läggas en bit 
ifrån befintlig bebyggelse, för att skapa ett luftigare intryck och möjliggöra fortsatt 
tillgänglighet till naturområdena.  
 
 

Kommentar: 
 
Planområdet har ändrats väldigt mycket jämfört med hur det såg ut i början. Anledningen 
till varför planen ser ut som den gör nu är just att värna om miljön samt att säkerställa att 
området i fortsättningen är öppen för allmänheten. I tidigare förslag planerades allt som 
kvartersmark även marken mellan byggrätterna. Det hade inneburit att fastighetsägaren 
hade kunnat uppföra stängsel. Så är inte fallet nu.  
 
Tanken är att inom planområdet ska 5 tomter kunna tillskapas, varav två ska kunna 
bedriva hästhållning. Efter att ha utfört naturvärdesinventeringen har vi kartlagt vilka 
delar av området som hyser naturvärden och låtit de ytorna hamna utanför detaljplanen. 
 
I planhandlingarna kan man läsa att detaljplanen i området initierades när den förra 
översiktsplanen fortfarande var gällande. I den tidigare översiktsplanen var området 
utpekat för bostadsutveckling. Med det som utgångspunkt är det naturligt att prövningen 
får fortgå även om nya översiktsplanen gäller. Vad gäller nya tomter bedömer kommunen 
det som högst osannolikt med anledning att en sådan prövning enbart kan utgå ifrån den 
nuvarande översiktsplanen som inte tillåter exploatering på platsen. 
 
Kommunen står fast vid att trafikökningen kommer vara marginell och inte påverka de 
befintliga bostäderna i den utsträckningen vilket medför olägenheter. Utfarten till Norra 
Kustvägen är tillräcklig även för ett tillskott av 5 bostäder i området.  
 
Infarten till området måste ske via Bölsåkra backe, dels för att i detaljplanen som gäller 
där är gatan dragen till fastighetsgräns mot Bölsåkra 5:11. Tanken har varit att gatan skulle 
fortsätta in till Bölsåkra i och med att den varit utpekad för byggnation i tidigare 
översiktsplan. Skulle man anordna en väg genom Bölsåkra 5:12 hade ingreppet i naturen 
varit betydligt mer omfattande då väg sträckningen hade varit längre genom landskapet.  
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Läser man naturvärdesinventeringen som gjorts inom ramen för följande detaljplan kan 
man se varför planområdet har koncentrerats och placerats i det sydöstra hörnet. 
Kommunen bedömer att placeringen av byggrätterna gör minst skada på miljön och 
landskapet men också minst intrång i de riksintressen som omfattar området.  
 
 
SAKÄGARE 13 (2022-04-05) 
Det framtida användandet kan i framtiden ändras från jordbruk till att bli en naturlig 
utbyggnad av Svanshall och användas till enbostadshus. Att området inte finns med i 
översiktsplanen 2035 är tydligen inget hinder. Därför vill vi att känsliga saker för 
fastigheter kommer så långt som möjligt från den västra gränsen på Bölsåkra 6:3. Det kan 
vara gödselstackar, skarp belysning från träningsområden och liknande.  
 
I texten nedan i Planbeskrivningen står det att dagvattnet skall tas omhand genom 
infiltration. Bara det inte infiltreras in till Bölsåkra 6:3. Vi har lite dålig erfarenhet av att 
det kommer väldigt mycket dagvatten från backen från Hässlebo och även uppe från 
Bölsåkra. 

 
Kommentar: 

 
Att genomföra en detaljplaneprocess i området som inte är i enighet med översiktsplanen 
har kommunen motiverat med att planen initierades när den äldre översiktsplanen 
fortfarande var gällande. För utförligare beskrivningen läs kommentaren för de 
gemensamma yttrandena lite längre upp. 
 
Varje fastighet är skyldig att omhänderta sitt eget dagvatten. Dessutom är fastigheterna 
relativt stora för att kunna infiltrera dagvattnet lokalt.  
 
SAKÄGARE 14 (2022-04-05) 
I informations brevet vi fått hemskickat står det att området inte är utpekat för 
byggnation och förslaget avviker från kommunens översiktsplan. Så varför besvärar ni oss 
med detta? 
 
Svaret står ju klart o tydligt i brevet. Det skall inte byggas i detta område. Annat fall blir 
det självklart misstanke om jäv. 
 
Vi ställer oss helt emot att möjliggöra bostäder och bebyggelse i detta område. 
Anledningen är tydlig då de är motstridiga uppgifter från kommunen sida. 
 

Kommentar: 
 
En detaljplaneprövning kan ske trots att det är emot översiktsplanens intentioner. Dock 
måste man motivera varför man gör ett avsteg. I detta fall handlar det om att följande 
detaljplan initierades när förra översiktsplanen var gällande. Den gamla översiktsplanen 
pekade ut området som ett utbyggnadsområde. När den nya tillkom valde kommunen att 
fortsätta detaljplaneprövningen.  
 
SAKÄGARE 15 (2022-04-03) 
I Höganäs kommuns översiktsplan som antogs 2019.10.31 är området Bölsåkra 5:11 
utpekat som ”landsbygdsområden” och inga bostäder är planerade. Trots det finns det nu 
ett förslag till detaljplan för del av Bölsåkra 5:11 för fem bostäder varav två med 
möjlighet för hästhållning. 
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Dessutom finns ett pågående ärende angående Bölsåkra 5:12 med ytterligare en bostad 
som vi inte blivit informerade om. Enligt likställighetsprincipen i Kommunallagen skall 
kommuner behandla sina medlemmar lika. Således skall man inte gynna enskildas 
intressen och därmed avvika från antagen översiktsplan 2035. Vi finner det mycket 
anmärkningsvärt att Höganäs kommun sätter sig över sin egen översiktsplan. 
Vi motsätter oss definitivt att Bölsåkra 5:11 och Bölsåkra 5:12 bebyggs. 

Kommentar: 
 
Detaljplanen påbörjades när den äldre översiktsplanen fortfarande var gällande. I den var 
området utpekat för byggnation varför kommunen bedömt att det är lämpligt att fortsätta 
prövningen även om det finns en nyare översiktsplan i nuläget.  
 
Planområdet har ändrats väsentligt, från att ha innefattat både Bölsåkra 5:11 samt 
Bölsåkra 5:12 till att nu enbart omfatta en liten del av Bölsåkra 5:11. Exploatören som är 
ägare av båda fastigheterna har inkommit till kommunen med en separat ansökan om 
förhandsbesked. Förhandsbeskedet har dock inte gått vidare med hänsyn till att vi redan 
har en pågående detaljplaneprocess på Bölsåkra 5:11, dvs denna detaljplan.  
 

PRIVATPERSONER  
 
PRIVATPERSON 1(2022-04-04)   
Planbeskrivningen påtalar att ”Planområdet omfattar i nuläget enbart del av Bölsåkra 
5:11”. Vad avses med i nuläget, har ni för avsikt att ändra omfattningen fler gånger?  
 
Här borde även omnämnas att fastigheten Bölsåkra 5:12 är föremål för Förhandsbesked 
för nybyggnad av enbostadshus samt garage/förråd. Vilken påverkan och konsekvens har 
den aktuella Förhandsförfrågan på planärendet och dess innehåll? Har samtliga sakägare 
till Granskning 2 blivit informerade om den aktuella Förhandsförfrågan inom det område 
som planförslaget ursprungligen omfattade?  
 
I planbeskrivningen nämns att planen ”avviker således från gällande översiktsplan”. Och 
vidare ”Viktigt att inte försumma är att detaljplanen påbörjades när den äldre 
översiktsplanen fortfarande var gällande.” Är det kommunens uppgift att företräda en 
enskild fastighetsägares/näringsidkares intresse genom att argumentera mot den egna 
översiktsplanen? Det allmänna intresset väger alltid tyngre än det enskilda!  
 
Översiktsplanen har en tydlig ambitionsnivå under rubriken "Mark och 
vattenanvändning". Ny översiktsplan antogs av kommunfullmäktige den 31 oktober 2019 
och vann laga kraft den 6 december 2019 där det framgår att fastigheten inte är aktuell för 
någon bebyggelse. Detta borde gälla för mer än den korta period som har förflutit sedan 
datum för laga kraft den 6/12 2019.  
 
Översiktsplanen anger vidare tydliga intentioner vid ev. ny bebyggelse; vilket bl.a. innebär 
att ny bebyggelse ska anpassas till befintlig bebyggelse och landskapsbild. Planförslaget 
saknar planbestämmelse som tydligt reglerar anpassning till befintlig bebyggelse. Det 
saknas planbestämmelse som reglerar byggnadshöjd och bestämmelse om fasad- och 
takmaterial. Plankartan saknar även höjdangivelser som reglerar framtida marknivåer vid 
exploatering.  
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Utöver ovanstående påtalar vi att såväl Plankartan som Planbeskrivningen innehåller ett 
antal syftnings- och stavfel samt direkt felaktiga formuleringar, vilket gör textens och 
plankartans innehåll svår att tolka med risk för rättskipande konsekvenser av dess 
innebörd.  
 
Sammantaget avstyrker vi förslaget till detaljplan inom fastigheten Bölsåkra 5:11. 
 

Kommentar: 
 
Stycket i planbeskrivningen är nu ändrat till ”Planområdet omfattar enbart del av Bölsåkra 
5:11”. 
 
Förhandbeskedet är något som ligger utanför detaljplanensramar. Däremot har inte 
förhandsbeskedet inte gått vidare pga. att vi redan arbetar med den här detaljplanen. 
 
Vad gäller översiktsplanen, vänligen se kommentaren på det gemensamma yttrandet 
längre upp på sidan under rubriken ”Sakägare”. 
 
Detaljplanen innehåller de bestämmelser som anses behövas för att uppnå planens syfte. 
Att reglera byggnadshöjder är inte så vanligt i dagsläget, utan man brukar reglerar 
nockhöjden. Att reglera material bedöms inte vara nödvändigt då det inte finns några 
kulturmiljöbyggnader i närheten att förhålla sig till. Att reglera markhöjder är inte heller 
nödvändigt. Höjderna utgår ifrån fastigheternas medelmarknivå.  
 
Text i planbeskrivning och plankarta kommer att förtydligas. 

 
 
  
PRIVATPERSON 2 (2022-04-05)  
Plankarta bör harmoniseras med planbeskrivning samt att eventuella karttekniska 
angivelser förklaras med text så att angivelser som exempelvis e1e3e1e3 bättre kan 
förstås. 

 
Att planförslaget utvidgas med beskrivning om upprättande av arrendeavtal för att 
möjliggöra att det går att vandra mellan Natura 2000 område (Linnés ängar) och 
Hässlebovägen samt att det på plankartan framgår hur det är tänkt att lägga gångstråket.  
 
 

Kommentar: 
 
I plankarta redovisas dubbletter av vissa bestämmelser. Detta är givetvis ett tekniskt fel. 
Detta har åtgärdats. 
 
Eftersom större delen av Bölsåkra 5:11 och hela Bölsåkra 5:12 kommer vara oplanerat är 
området öppet för allmänheten utan att behöva säkerställa det med olika avtal. Det 
bedöms inte vara nödvändigt i detta fall.   
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ÄNDRINGAR AV PLANFÖRSLAG INFÖR ANTAGANDE 
Inför antagandet har plankartan ändrats på följande punkter: 

• Utformningen av vändplatsen 
• Rensat dubbelregleringar i plankartan 
• Förtydligat i planbestämmelserna, exempelvis har en nockhöjdsbestämmelse lagts 

till istället för (f) bestämmelser 
 

Inför antagandet har planbeskrivningen ändrats på följande punkter: 
• Tydligare beskrivning i konsekvensbeskrivningen gällande de ekonomiska 

konsekvenserna 
• Tydligare beskrivning av avfallshanteringen inom området 
• Förtydliganden i avsnittet om naturvärdesinventeringen samt riksintressena.  
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UNDERSÖKNINGENS BAKGRUND 
När en plan eller ett program upprättas eller ändras ska kommunen göra en undersökning, dvs. ta 
fram ett underlag för ett ställningstagande om planen kan medföra betydande miljöpåverkan eller 
inte.  Undersökning sker i samråd med länsstyrelsen och berörda grannkommuner.  

Om det bedöms att planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, enligt 
MB 6:11, ska en miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning upprättas.  
 

PLANENS SYFTE 
Detaljplanens syfte är att: 

• Pröva lämpligheten att uppföra 5 friliggande hus i en lantligmiljö där hästhållning i 
mindre skala ska bedrivas.  
 

MOTIVERAST STÄLLNINGSTAGANDE, TILL EV. BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN 

Detaljplanen kan inte antas innebära betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning 
enligt 4 kap. 34 § PBL ska därför inte tas fram. Motiveringen är att exploateringen är förenligt 
med kommunens gällande översiktsplan och strider inte mot enskilda eller allmänna intressen.  
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CHECKLISTA FÖR UNDERSÖKNING – HUR ÄR PÅVERKAR?  
I vilken utsträckning påverkar eller påverkas planens genomförande av följande områden? Ange positiv 
eller negativ påverkan med + respektive – samt ingen förändring med ett x. 

NATIONELLA MILJÖMÅL INGEN MÅTTLIG STOR KOMMENTAR/ÅTGÄRD 

1. Begränsad klimatpåverkan x    

2. Frisk luft x    

3. Bara naturlig försurning x    

4. Giftfri miljö x    

5. Skyddande ozonskikt x    

6. Säker strålmiljö x    

7. Ingen övergödning x    

8. Levande sjöar och vattendrag x    

9. Grundvatten av god kvalitet x    

10. Hav i balans samt levande kust och 
      skärgård 

x    

11. Myllrande våtmarker x    

12. Levande skogar x    

13. Ett rikt odlingslandskap  -  Viss byggnation (intrång) i småbrutet 
odlingslandskap 

15. God bebyggd miljö  +  För närboende och den bebyggelse 
som tillkommer ökar tillgängligheten.  

16. Ett rikt växt- och djurliv x   Bedöms bli oförändrat 

REGIONALA MILJÖMÅL, ”DE SKÅNSKA 
UTMANINGARNA”  

INGEN MÅTTLIG STOR KOMMENTAR/ÅTGÄRD 

Hållbara transporter i Skåne     

– Ökad andel kollektivtrafikresande  +  Även om utbyggnaden inte medför 
en stor förändring i befolkningen i or-
ten ökas andelen som skulle kunna 
åka kollektivt 

– Stärkt kollektivtrafik genom  
    utvecklad översiktsplanering 

x    

– Ökad andel fossilbränslefri upp 
    värmning, el & transporter 

x    

Hänsyn till Skånes hav, sjöar och vat-
tendrag 

    

– Hänsyn till klimatförändringar i fysisk 
   planering 

x    

– Minskat näringsläckage och utsläpp 
   av miljögifter till vattnet 

x    

Hushållning med Skånes mark- och 
vattenresurser 

    

– Begränsad exploatering av åkermark  -  Ganska marginell, marken har lågt 
odlingsvärde 

– Framtagande av vatten- och 
   avloppsplaner 

 x   

– Skydd av kommunala och större 
   privata dricksvattentäkter 

x    
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Skydd av Skånes natur- och kultur-
värden 

    

– Skydd av värdefulla natur- & kultur 
   miljöer 

 -  Exploateringen begränsas i området 
för att säkerställa den natur och de 
miljöer som finns inom planområdet 

– Kompensationsåtgärder för att er- 
   sätta förlorade natur- & kulturvärden 

x    

– Säkerställande av tillgången till  
   allemansrättslig mark 

 +  Tanken med planen är att tillgänglig-
göra området för allmänheten.  

Hållbar konsumtion i Skåne     

– Miljö- och sociala krav i offentlig 
   upphandling 

x    

– Information för en giftfri vardag x    

– Minskning av avfallsmängden x    

MILJÖKVALITETSNORMER INGEN MÅTTLIG STOR KOMMENTAR/ÅTGÄRD 

Utomhusluft  x    

Yt- och grundvatten x    

Fisk- och musselvatten  x    

SAMHÄLLSFUNKTIONER INGEN MÅTTLIG STOR KOMMENTAR/ÅTGÄRD 

Transporter (gods, personer mm)  -  Transporter kommer ha en svag 
ökning då det är få bostäder som 
byggs. Även transport av hästar 
kan förekomma 

Annan kommunikation (tele, IT mm)  x  Förutsätter vis utbyggnad då det 
saknas i området 

Service (affärer, post, mm.)  -  Saknas 
Arbetstillfällen x    

Areella näringar (som produktion)  -  Sämre odlingsmark ersätts långsik-
tigt med hästgård/bostäder 

Vård (sjuk- och åldringsvård)  -  Saknas 
Skola, förskola  -  Svanshall är ingen serviceort och 

både skola/förskola saknas 
Mötesplatser x    

Ev. barriäreffekter i tillgängligheten x    
Turism x    
Avfallshantering x    
Grannkommunerna (trafik, luft, exploa-
tering, planarbete, samhällsfunktioner 
som ovan mm). 

x    

MÄNNISKORS HÄLSA INGEN MÅTTLIG STOR KOMMENTAR/ÅTGÄRD 

Riksintresse rörligt friluftsliv  x   
Tillgång till rekreationsområden  +  Bedöms god 
Tillgång till andra fritidsaktiviteter  -  Saknas 
Annan grön närmiljö än rekreation x    
Trygghet x    
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Jämställdhet x    
Anpassning till funktionshinder  -  Bedöms svår att genomföra 
Trafiksäkerhet x    
Buller x    
Vibrationer x    
Strålning, radon x    
Ljusstörningar x    
Lukt  -  Kan förekomma då mindre häst-

hållning kommer att bedrivas 
Farliga ämnen x    
Olycksrisker x    
LANDSKAP, NATUR, VÄXT- OCH DJUR-
LIV 

INGEN MÅTTLIG STOR KOMMENTAR/ÅTGÄRD 

Riksintresse naturvård  -  Efter som exploateringen avser 5 
friliggande bostäder betraktas 
det som ett mindre ingrepp. Den 
varsamma placeringen av bygg-
naderna bidrar till att riksintresset 
inte påverkas.  

Riksintresse för kustzon  -  Eftersom utbyggnaden är mindre 
och i anslutning till tätort bedöms 
riksintresset inte påverkas i större 
utsträckning.  

Landskapsbild  -  Mindre ingrepp med infrastruktur 
och hus 

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

x    

Risk för störning på häckande fågel 
och andra ungdjur 

 -  Fler boende i tidigare ostörd miljö 

Djurskyddsområden, direkt eller indirekt x    
Strandskydd, direkt eller indirekt  x    
Länsstyrelsens naturvärdesområden x    
Naturvårdsplan, länsstyrelsens eller 
kommunal 

 x   

Natura 2000, direkt eller indirekt x    
Naturreservat x    
Nyckelbiotop x    
Naturminne x    
Invasiva arter, risk för spridning x    
MARK INGEN MÅTTLIG STOR KOMMENTAR/ÅTGÄRD 

Markförorening x    

Page 232 of 250



  2022-04-26 

UNDERSÖKNING AV DETALJPLAN, PROGRAM 6 
 

  

Risk för erosion genom ex. genom höjd 
havsnivå, ökad våghöjd, höjd GRY. 

x    

Värdefull geologi x    
Värdefull åkermark, är klass känd? x   Åkermarken, som legat i gräs be-

döms inte värdefull (< klass 7) 
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  

 -  Nya byggnader föranleder till mer 
hårdgjorda ytor i området. 

Förändring i flöde, riktning eller mängd 
av dagvatten 

x    

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

x    

Risk för uttorkning eller översvämning x    
Skyddsområde för vattentäkt x    
LUFT – ÖKANDE UTSLÄPP INGEN MÅTTLIG STOR KOMMENTAR/ÅTGÄRD 

Transporter  -  Bedöms endast öka marginellt. 

Produktion x    

Uppvärmning för boende, lokaler mm. x    

KLIMATFAKTORER INGEN MÅTTLIG STOR KOMMENTAR/ÅTGÄRD 

Vindförhållanden   x  Ganska vindskyddat läge 

Luftfuktighet x    

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

Stadsbild, ex. siktlinjer x    

Historiska kopplingar x    

Byggnadsminne x    

Värdefull byggnad/bebyggelsemiljö x    

Tillgång till dricksvatten, avlopp och 
dagvatten 

 x  Förutsätter utbyggnad av VA. 
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UNDERSÖKNING AV DETALJPLAN, PROGRAM 7 
 

 

FORN- OCH KULTURLÄMNINGAR,  
KULTURARV 

INGEN MÅTTLIG STOR KOMMENTAR/ÅTGÄRD 

Fornlämningar, fornminne x   Kan finnas i form av odlingsrösen, 
stengärden men berörs inte. 

Riksintresse kulturmiljö x    
Kulturmiljöprogram, länsstyrelsen och 
kommunal 

x    

Historiskt, kulturellt eller arkeologiskt be-
tydelsefullt markområde 

x    

Kulturreservat x    
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Godkännande av tilläggsanslag för nytt Kulturhus 

KS/2014/219 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2022-05-31    
 

 

 
 
SIGNATUR   
 
 

NÄRVARANDE 
 
Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 

Ulf Molin (C) (vice ordförande) 
Anders Ståhl (M) 
Lars Linderot (M) 
Göran Bengtsson (M) 
Sandra Kovács (M) 
Anna Larsson (M) 
Fredrik Eljin (KD) 
Kerstin Björkäng Wirehed (S) 
Louise Stjernquist (L) 
Johan Ingvarson (MP) 
Leif Löwegren (SD) 
Gertrud Greén (C)  ersätter Lennart Nilsson (S) (2:e vice 
ordförande) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Margareta Widell (M) 

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

  
Övriga närvarande  Anneli Sjöborg (chef för kultur- och fritidsförvaltningen) 

Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 
Herman Crespin (kommunchef) 
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 
Margareta Engkvist Björkenhall (chef för teknik- och 
fastighetsförvaltningen) 
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef) 

  
Sammanträdestid kl 15:00-17:30 
  
Paragrafer §119 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Lars Linderot (M) 
Anders Ståhl (M) §123 

  
Datum och plats 2022-06-09, Digital justering  
 

UNDERSKRIFTER 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2022-05-31    
 

 

 
 
SIGNATUR   
 
 

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

 
Ordförande ……………………………………………… 

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

Lars Linderot (M)                         
 
 
Justerande ……………………………………………… 

Anders Ståhl (M) §123                        
 
 
Tillkännagivandet av justeringen har  2022-06-09 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2022-05-31    
 

 

 
 
SIGNATUR   
 
 

 
     KS/2014/219 
§ 119 
TILLÄGGSANSLAG FÖR NYTT KULTURHUS 
Sammanfattning av ärendet   
Kommunstyrelsen beslutade den 11 januari 2022, § 3, att godkänna förfrågningsunderlag för 
uppförande av nytt bibliotek/kulturhus. 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen har genomfört en upphandling och fått in anbud. 
 
Anbudssumman är väsentligt högre än budgeterat. Detta förklaras av det allmänna världsläget med 
pandemi, hög inflation och kriget i Ukraina. Stora kostnadsökningar och brist på byggmaterial samt 
höga energipriser har tryckt upp kostnaderna för byggentreprenader. 
 
För att kunna anta ett anbud och genomföra projektet måste ett tilläggsanslag på 25 mnkr skjutas till 
investeringen. 
  
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, beslut den 24 maj 2022, § 79, 
Teknik- och fastighetsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 10 maj 2022. 
  
Förslag till beslut 
Peter Schölander (M) och Johan Ingvarsson (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  
  
Louise Stjernquist (L) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till beslut.  
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Louise Stjernquists (L) 
avslagsyrkande under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets 
förslag.  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att tillföra investeringsprojektet ”kulturhus” ett tilläggsanslag på 25 mnkr år 2024. 
 
Reservationer 
Louise Stjernquist (L) och Leif Löwegren (SD) reserverar sig mot beslutet. 
  
SD-reservation:  
Vi Sverigedemokrater anser att kulturhuset borde samplaneras med den nya gymnasieskolan. Då hade 
man vunnit flera synergieffekter som inneburit att kommunen tjänat väldigt mycket pengar. Ännu 
viktigare idag när byggpriserna rasar i höjden!  
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunfullmäktige 
 
Paragrafen är justerad 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2022-05-31    
 

 

 
 
SIGNATUR   
 
 

Anslaget nedtages  2022-07-05 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 KOMMUNSTYRELSEN 

   2022-05-10    KS/2014/219 
 

 

 
 
 
 
 

 

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

Tilläggsanslag för nytt Kulturhus 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 11 januari 2022, § 3 att godkänna förfrågningsunderlag för uppförande 
av nytt bibliotek/kulturhus. 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen har genomfört en upphandling och fått in anbud. 
 
Anbudssumman är väsentligt högre än budgeterat. Detta förklaras av det allmänna världsläget med  
pandemi, hög inflation och kriget i Ukraina. Stora kostnadsökningar och brist på byggmaterial samt höga 
energipriser har tryckt upp kostnaderna för byggentreprenader. 
   
För att kunna anta ett anbud och genomföra projektet måste ett tilläggsanslag på 25 mnkr skjutas till 
investeringen. 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att tillföra investeringsprojektet ”kulturhus” ett tilläggsanslag på 25 mnkr år 2024. 
 
 

 

 

 Margareta Engkvist Björkenhall
 Förvaltningschef 

 
 John Nielsen 

  Fastighetschef 
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Antagande av friluftsplan för Höganäs kommun 

KS/2022/143 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2022-05-31    
 

 

 
 
SIGNATUR   
 
 

NÄRVARANDE 
 
Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 

Ulf Molin (C) (vice ordförande) 
Anders Ståhl (M) 
Lars Linderot (M) 
Göran Bengtsson (M) 
Sandra Kovács (M) 
Anna Larsson (M) 
Fredrik Eljin (KD) 
Kerstin Björkäng Wirehed (S) 
Louise Stjernquist (L) 
Johan Ingvarson (MP) 
Leif Löwegren (SD) 
Gertrud Greén (C)  ersätter Lennart Nilsson (S) (2:e vice 
ordförande) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Margareta Widell (M) 

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

  
Övriga närvarande  Anneli Sjöborg (chef för kultur- och fritidsförvaltningen) 

Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 
Herman Crespin (kommunchef) 
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 

  
Sammanträdestid kl 15:00-17:30 
  
Paragrafer §124 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Lars Linderot (M) 
Anders Ståhl (M) §123 

  
Datum och plats 2022-06-09, Digital justering  
 

UNDERSKRIFTER 
 

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

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2022-05-31    
 

 

 
 
SIGNATUR   
 
 

Ordförande ……………………………………………… 
Peter Schölander (M) 

 
 
Justerande ……………………………………………… 

Lars Linderot (M)                         
 
 
Justerande ……………………………………………… 

Anders Ståhl (M) §123                        
 
 
Tillkännagivandet av justeringen har  2022-06-09 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2022-05-31    
 

 

 
 
SIGNATUR   
 
 

 
     KS/2022/143 
§ 124 
FÖRSLAG TILL FRILUFTSPLAN FÖR HÖGANÄS KOMMUN 
Sammanfattning av ärendet   
Kultur- och fritidsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till en plan för kommunens arbete med 
friluftslivsfrågor, en så kallad friluftsplan. Planen ska fungera som ett stöd i kommunens planering och 
verksamhet i frågor som kan komma att påverka kommunens friluftsliv. Planen utrycker kommunens 
vilja för friluftslivet med syfte att realisera de nationella och kommunala målen för friluftsliv. 
 
Friluftsplanens ambition är att ta ett helhetsgrepp om friluftslivet i hela kommunen. Fokus ligger på det 
rörliga, icke anläggningsbaserade friluftslivet. Detta innebär att tyngdpunkten ligger på det friluftsliv 
som sker ute i natur- och kulturlandskapet, i tätortsnära natur och parker 
 
Friluftsplanen med tillhörande handlingsplan kommer att anpassas till befintliga ekonomiska resurser. 
Den kommer att bidra till att skapa, bevara och utveckla barns tillgång till natur och friluftsliv.  
 
Slutligen bidrar den även till att skapa, bevara och utveckla kommunens tillgång till natur och friluftsliv. 
Detta i sin tur leder sannolikt till en ökad förståelse för ekologiska samspel, ökad miljömedvetenhet 
samt förståelse för vikten av hållbar utveckling.  
 
I framtagandet av friluftsplanen har samtliga förvaltningar medverkat samt ett stort antal föreningar 
och privata aktörer. 
  
Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsutskottet, beslut den 24 maj 2022, § 14, 
Kultur- och fritidsförvaltningen, förslag till friluftsplan.  
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut under 
proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget.  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta förslaget till Friluftsplan för Höganäs kommun.  
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunfullmäktige 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages  2022-07-05 
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HÖGANÄS KOMMUN
KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

FÖRSLAG TILL FRILUFTSPLAN FÖR HÖGANÄS KOMMUN 
Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till en plan för kommunens arbete med 
friluftslivsfrågor, en så kallad friluftsplan. Planen ska fungera som ett stöd i kommunens planering och 
verksamhet i frågor som kan komma att påverka kommunens friluftsliv. Planen utrycker kommunens vilja 
för friluftslivet med syfte att realisera de nationella och kommunala målen för friluftsliv. 
 
Friluftsplanens ambition är att ta ett helhetsgrepp om friluftslivet i hela kommunen. Fokus ligger på det 
rörliga, icke anläggningsbaserade friluftslivet. Detta innebär att tyngdpunkten ligger på det friluftsliv som 
sker ute i natur- och kulturlandskapet, i tätortsnära natur och parker 
 
Friluftsplanen med tillhörande handlingsplan kommer att anpassas till befintliga ekonomiska resurser. Den 
kommer att bidra till att skapa, bevara och utveckla barns tillgång till natur och friluftsliv.  
 
Slutligen bidrar den även till att skapa, bevara och utveckla kommunens tillgång till natur och friluftsliv. 
Detta i sin tur leder sannolikt till en ökad förståelse för ekologiska samspel, ökad miljömedvetenhet samt 
förståelse för vikten av hållbar utveckling.  
 
I framtagandet av friluftsplanen har samtliga förvaltningar medverkat samt ett stort antal föreningar och 
privata aktörer. 
 
Beslutsunderlag  
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 maj 2022. 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta  
att anta förslaget till Friluftsplan för Höganäs kommun.  
 

 

 

  
 Anneli Sjöborg 

  Förvaltningschef 
 
 

Emma Nilsson 
Fritidschef 
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INLEDNING
Friluftslivet är värdefullt för Höganäs, både för den enskilda människan och för samhället i stort. 
Det bidrar till att vi får en förståelse för bygden, naturen och miljön och att vi mår bättre samtidigt. 
Dessutom är naturen en stark motivator när man väljer plats att bosätta sig på. Likaså spelar naturen 
en viktig roll för turistnäringen i Höganäs. Friluftsområdet är stort och kan vara svårt att avgränsa. 
Vid framtagandet av Friluftsplanen har vi utgått från de tio nationellt framtagna målen, samt övriga 
tonsättande styrdokument.

VAD ÄR FRILUFTSLIV?
Begreppet Friluftsliv definieras av Naturvårdsverket som vistelse utomhus i natur- och kulturlandskap 
för välbefinnande och naturupplevelse utan krav på tävling. Man skulle även kunna säga att friluftsliv 
innebär all form av naturkontakt och de upplevelser som vi får när vi vistas i naturen, oavsett vad 
vi gör. Med begreppet natur menar vi såväl den otillgängliga naturen som det stadsnära gröna, t.ex. 
parker, och allt däremellan. 

BAKGRUND OCH UTGÅNGSPUNKTER I 
ANDRA STYRDOKUMENT

Höganäs vision 
Grönplan för Höganäs kommuns tätorter 
Folkhälsoprogram
Plan för tillgänglighet och delaktighet
Översiktsplan
Naturvårdsplan

AGENDA 2030
Ingen ska lämnas utanför är den övergripande principen för Agenda 2030 
som FN:s generalförsamling antog 2015. Agendan omfattar 17 globala mål 
och 169 delmål för hållbar utveckling. Hållbarhet omfattar tre dimensioner 
– miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Agenda 2030 handlar bland annat
om att minska ojämlikheter och orättvisor. Målen rör bland annat hälsa, utbildning, arbete, jämlikhet, 
inkluderande samhällen, demokrati och globalt samarbete. Genom att stärka arbetet för frilufts- 
livet stärker vi också arbetet med de globala målen i Agenda 2030. Flera av målen i agendan tangerar 
friluftsliv på olika sätt; mål 3 om god hälsa och välbefinnande, mål 10 om minskad ojämlikhet, mål 11 
om hållbara städer och samhällen samt mål 15 om ekologisk och biologisk mångfald. I målen slås fast 
att vi ska arbeta för att främja universell tillgång till säkra, inkluderande och tillgängliga grönområden, 
främja positiva kopplingar mellan stad och landsbygd, säkerställa att människor har den information 
och medvetenhet som behövs för hållbar utveckling och en livsstil i harmoni med naturen samt bevara 
den biologiska mångfalden lokalt. Mål 3 slår också fast att friluftsliv och vistelse i naturen är viktigt för 
folkhälsan – både för fysiskt och psykiskt välbefinnande.

NATIONELLA FRILUFTSMÅL
Friluftslivet ger oss hälsa, naturförståelse och regional utveckling. Det är utgångspunkten för de tio 
mål för friluftslivspolitiken som regeringen beslutade om i december 2012. 
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1 TILLGÄNGLIG NATUR FÖR ALLA
Riksdagens mål om tillgänglig natur för alla innebär att alla människor ska ha möjlighet att vistas i 
och njuta av natur- och kulturlandskapet och att olika behov är tillgodosedda. Tillgänglighet ska ha 
hög prioritet inom planering, information och förvaltning av natur- och kulturlandskapet samt andra 
områden av betydelse för friluftslivet. 
I Höganäs kommun: 
• ska vi öka kunskapen kring människors olika behov och förutsättningar för naturvistelse

och friluftsliv
• ska vi planera för att natur och friluftsliv ska vara tillgängligt för alla
• ska vi fortsätta utveckla tätortsnära natur, parker och upplevelser så att grönområden är

lättillgängliga i vardagen

2 STÄRKT ENGAGEMANG OCH 
SAMVERKAN FÖR FRILUFTSLIVET

Riksdagens mål om stärkt engagemang och samverkan för friluftslivet sätter individens personliga 
val och engagemang i centrum.  

I Höganäs kommun: 
• ska vi aktivt skapa goda förutsättningar för föreningar och företag att samarbeta
• ska vi verka för att det i kommunen finns en bredd av olika fritidsalternativ och inspirera

till olika sätt att ta del av naturen
• verka för ett utvecklat samarbete med närliggande kommuner för att utveckla

friluftslivet över kommungränserna.

3 ALLEMANSRÄTTEN
Viktiga mål för friluftspolitiken är att allemansrätten värnas, den är grunden för friluftslivet.  
Det innebär att allmänhet, markägare, föreningar och företag ska ha god kunskap om allemansrätten. 

I Höganäs kommun: 
• ska vi skapa aktiviteter i syfte att höja kunskaperna kring allemansrätten
• ska vi genom information och bra förutsättningar i naturen göra det lätt för naturbesökare

att göra rätt

4 TILLGÅNG TILL NATUR FÖR FRILUFTSLIV
Riksdagens mål om tillgång till natur för friluftsliv innebär att friluftslivets behov säkerställs 
genom hållbart brukande, fysisk planering och bevarande. Det innebär att samhällsplanering och 
mark- användning tar hänsyn till friluftslivets behov av tillgång till attraktiva natur- och 
kulturlandskap. 

I Höganäs kommun: 
• ska vi verka för att få större sammanhängande skogsområden genom att länka

samman tätorter med en grönstruktur
• ska vi förstärka och bevara grönstrukturer vid samhällsplanering
• ska vi bevaka riksintressena för friluftsliv och rörligt friluftsliv.

5 ATTRAKTIV TÄTORTSNÄRA NATUR
Riksdagens mål om attraktiv tätortsnära natur innebär att det ska finnas tillgång till attraktiv natur i 
och i närheten av tätorter. Allmänheten ska ha tillgång till grönområden och ett tätortsnära 
landskap med höga frilufts-, natur- och kulturmiljövärden. 

I Höganäs kommun: 
• ska det finnas tätortsnära skog i alla serviceorter
• ska vi skapa aktiviteter som skapar intresse och besök i den tätortsnära naturen
• ska vi verka för att den tätortsnära skogen och naturen ska ha höga natur- och friluftsvärden
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6 HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH 
 LANDSBYGDSUTVECKLING
Riksdagens mål om hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling innebär att friluftsliv och  
turism bidrar till att stärka den lokala och regionala attraktiviteten och medverkar till en stark, hållbar  
utveckling och regional tillväxt. Natur- och kulturturism bör uppmärksammas och prioriteras som 
strategiska verksamheter inom besöksnäringen. Upplevelserna bör kännetecknas av hållbarhet, kvalitet, 
värdeskapande, tillgänglighet och säkerhet. 

I Höganäs kommun: 
• ska vi ha en tydlig profil som friluftskommun
• ska vi ha ett målmedvetet arbete för att säkerställa hållbarhet, tillgänglighet och säkerhet

kopplat till natur- och kulturturism

7 SKYDDADE OMRÅDEN SOM RESURS 
FÖR FRILUFTSLIVET

Riksdagens mål om skyddade områden som resurs för friluftslivet handlar om att naturområden 
ska göras attraktiva för friluftsliv och rekreation. Det innebär att skyddade områden med värden för 
friluftslivet skapar goda förutsättningar för utevistelse genom förvaltning och skötsel som främjar 
friluftsliv och rekreation. 

I Höganäs kommun: 
• ska vi säkerställa att vi förvaltar och bevarar kvaliteten i skogsområden trots stor

belastning och slitage
• ska vi skapa nya grönytor i syfte att avlasta befintliga grönområden och som följer

det behov som kommer med ett ökat antal invånare

8 ETT RIKT FRILUFTSLIV I SKOLAN
Riksdagens mål om ett rikt friluftsliv i skolan innebär att förskolor, förskoleklasser, grundskolor och 
motsvarande bedriver friluftslivsverksamhet och undervisning om en god miljö och hållbar utveckling 
enligt styrande dokument. Barn och elever bör ges goda möjligheter att vistas utomhus. 

I Höganäs kommun: 
• ska vi öka samverkan med föreningar och aktörer som har sina huvudsakliga verksamheter

ute i naturen, för att stimulera barns fritidsaktiviteter
• ska personal på utbildningsförvaltningen ha god kompetens och vid behov ges möjlighet

att ta del av relevanta utbildningar för att kunna tillgodose ett rikt friluftsliv i skolan

9 FRILUFTSLIV FÖR GOD FOLKHÄLSA
Riksdagens mål om friluftsliv för god folkhälsa handlar om att skapa goda förutsättningar så att 
människor kan vara regelbundet fysiskt aktiva i natur- och kulturlandskapet. Det innebär att  
evidensbaserade insatser som skapar förutsättningar för friluftsliv och främjar hälsa sammanställs 
och sprids till kommuner, regioner, ideella organisationer och andra berörda aktörer.  

I Höganäs kommun: 
• ska vi genomföra riktade insatser för att få ut invånare i naturen
• ska vi öka kunskapen och stärka självkänslan hos ovana naturbesökare
• ska vi genom Sportbanken säkerställa ett utbud av friluftsutrustning för att skapa

förutsättningar för en jämlik möjlighet att ta del av naturen, oavsett ekonomiska
förutsättningar

Page 249 of 250



10 GOD KUNSKAP OM FRILUFTSLIVET
Riksdagens mål om god kunskap om friluftslivet innebär att det bör finnas etablerad forskning och 
statistikinsamling kring friluftsliv som utgår från ämnesfältets bredd och mångvetenskapliga karaktär, 
är långsiktig över tiden och bygger på behoven hos friluftslivets aktörer. Myndigheter, organisationer, 
kommuner, markägare och företag bör ha god kunskap och kompetens i frågor om friluftsliv,  
landskapets utformning, hållbart nyttjande och natur- och kulturturism. 

I Höganäs kommun: 
• ska vi ha en förvaltningsövergripande samverkansgrupp för friluftsfrågor för att få en

helhetsbild och kompetensutbyte kring friluftsliv
• ska vi delta i nätverk med andra organisationer för att ha en god helhetsbild kring

friluftslivets förutsättningar

FRAMTAGANDE AV PLANEN
Arbetet med att ta fram en Friluftsplan har skett i en förvaltningsöverskridande styrgrupp. Styr- 
gruppen har, utöver att koppla ambitionerna i Friluftsplanen till relevanta styrdokument, även tagit 
fram enkäter riktade till fyra målgrupper i kommunen: medborgare, föreningsengagerade personer, 
företag med inriktning naturturism samt anställda i Höganäs kommun. Genom enkäterna har  
kunskapen och förståelsen ökat för vilka behov som finns, så att det strategiska arbetet får rätt fokus.

UPPFÖLJNING
Alla förvaltningar och nämnder har ett ansvar för att leva upp till Friluftsplanens intentioner och mål. 
Friluftsarbetet ska följas upp en gång om året och rapporteras till kommunfullmäktige i samband 
med årsbokslut. Varje förvaltning ansvarar för att lämna in underlag till uppföljning av sina respektive 
mål och åtgärder till kultur- och fritidsförvaltningen som ansvarar för att sammanställa uppföljningen 
och redovisar till kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott. 

HÖGANÄS KOMMUN 
Kultur- och fritidsförvaltningen • 263 82 Höganäs • 042-33 71 00  
kommunen@hoganas.se • WWW.HOGANAS.SE

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: 
För revidering ansvarar: Kultur- och fritidsutskottet
För uppföljning ansvarar: Kultur- och fritidsutskottet
Dokumentet gäller för: Höganäs kommun
Dokumentet gäller från och med: 2023
Dokumentet gäller tills vidare och revideras vid behov
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