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KS/2019/708
§ 13
Detaljplan för Violen 25 inför samråd, Höganäs kommun
Sammanfattning av ärendet  
Fastighetsägarna till Violen 1 har inkommit till kommunen med ansökan om att köpa mark. Marken på 
Violen 25 som fastighetsägarna har ansökt om att köpa är idag planlagd som allmän platsmark, park i 
detaljplanen från år 1985 (detaljplan för Sundstorget mm, Höganäs kommun).

Kommunstyrelsen beslutade den 11 oktober 2019 att uppdra åt planavdelningen att genomföra 
planprocess för Violen 25. Syftet med framtagandet av en ny detaljplan är att ändra markanvändningen 
från allmän platsmark (park) till kvartersmark för bostad. Marken har bedömds kunna inrymma ett 
mindre hus och ska således säljas som en småhustomt.

Planprocessen föreslås genomföras med standard förfarande.
 
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 3 mars 2021,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, plankarta den 25 augusti 2021,,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, planbeskrivning den 11 mars 2021,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, behovsbedömning den 17 september 2020.
 
Planprocessen
Planen ska bli föremål för samråd.
 
Förslag till beslut
Gustaf Wingårdh (M) yrkar bifall till ordförandes förslag.
 
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt egna förslag till beslut under proposition och finner att 
utskottet beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Planutskottet beslutar

att godkänna förslag till detaljplan för Violen 25 inför samråd.

Beslutet ska skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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KS/2015/274
§ 14
Detaljplan för Krapperup 19:2 (Vattenmöllan)
Sammanfattning av ärendet  
Ansökan om planbesked har inkommit den 30 april 2014, som kompletterades den 31 april 2020, från 
ägaren av fastighet Krapperup 19:2.

Kommunstyrelsen uppdrog den 19 augusti 2014, § 47, planavdelningen att genomföra planprocess för 
detaljplan för fastighet Krapperup 19:2.

Detaljplanens syfte är att säkerhetsställa och införa skydd för den kulturhistoriska miljön inom 
planområdet som består av en gammal vattenkvarnanläggning med tillhörande bostadshus och uthus 
samt att återskapa delar av den gamla gårdsmiljön.

Området prövas i huvudsak för bostadsändamål (B). För att säkerställa byggnadernas kulturhistoriska 
värde föreslås rivningsförbud (r) bestämmelser för varsamhet (k) och skydd av kulturvärden (q) i 
detaljplan. En möjlig byggrätt föreslås även inom området för att kunna uppföra del av den gamla 
gårdsmiljön. Byggrätten begränsas genom bestämmelser för utformning (f).

Planprocessen genomförs med begränsat planförfarande.
 
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 17 mars 2021,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, plankarta den 5 mars 2021,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, planbeskrivning den 5 mars 2021,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, behovsbedömning den 28 november 2019.
 
Förslag till beslut
Gustaf Wingårdh (M) och Ulf Molin (C) yrkar bifall till ordförandes förslag.
 
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt egna förslag till beslut under proposition och finner att 
utskottet beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Planutskottet beslutar

att godkänna förslag till detaljplan för Krapperup 19:2 i Vattenmöllan, upprättat den 5 mars 2021, 
inför samråd,

att godkänna upprättad undersökning om betydande miljöpåverkan.

Beslutet ska skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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KS/2021/131
§ 15
Godkännande av plantaxa 2021
Sammanfattning av ärendet  
Förslag till uppdaterad taxa för planbesked samt upprättande av planhandlingar och planhandläggning 
vid framtagande, ändring eller upphävande av detaljplaner och områdesbestämmelser. Mindre och 
redaktionella ändringar för att förenkla och förtydliga internt och externt.
 
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 9 mars 2021,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, plantaxa 2021 den 9 mars 2021.
 
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt egna förslag till beslut under proposition och finner att 
utskottet beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Planutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna förslag till plantaxa 2021.

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen
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KS/2020/343
§ 16
Svar på motion angående områdesbestämmelser på Östra 
Kullaberg
Sammanfattning av ärendet  
Höganäs kommun antog under år 2020 områdesbestämmelser för Västra Kullaberg. Den 28 maj 2020 
inkom en motion från Louise Stjernquist (L), Ros-Marie Paulsson (L) och Mikael Stjernquist (L) 
angående områdesbestämmelser för Östra Kullaberg. I motionen står det att även Östra Kullaberg 
skulle behöva ett liknande skydd, eftersom det finns många fina gamla hus och gårdar som behöver 
skyddas. Vidare står det att naturvärdena är väl skyddade, men att det saknas skydd för kulturmiljöerna.

Plan- och bygglovsavdelningen har undersökt möjligheten att upprätta områdesbestämmelser för Östra 
Kullaberg. En kommun får anta områdesbestämmelser för att reglera begränsade områden som inte 
omfattas av en detaljplan. Områdesbestämmelser kan bland annat användas för att skydda 
kulturhistorisk värdefull bebyggelse, förhindra ett olämpligt byggande, minska eller öka kraven för när 
det behövs bygglov och reglera rivningslov. Områdesbestämmelser är ett komplement till 
översiktsplanen och används bland annat för att fullfölja syftet med den. Området är utpekat som 
grönstrukturområde i den gällande översiktsplanen. Ett skäl för att anta områdesbestämmelser kan vara 
att tillgodose ett riksintresse, vilket också överensstämmer med Östra Kullaberg, som bland annat 
omfattas av riksintresse för kulturmiljövård och riksintresse för naturvård.

Naturreservatet Östra Kullaberg stäcker sig norr om Bränneslyckevägen/Kullabergsvägen och från 
Västra Kullaberg österut till Strandhagens naturreservat och Arild. Inom området finns dock flera 
enklaver av fastigheter och utpekade områden som inte igår i naturreservatet. Plan- och 
bygglovsavdelningens förslag är därför att den yttersta områdesgränsen på land för naturreservatet 
Östra Kullaberg ska fungera som plangräns för områdesbestämmelserna, eftersom det finns mycket 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom enklaverna. Det finns också anledning att se över 
planområdesgränsen västerut där det inte finns bebyggelse, liksom att undersöka möjligheten att ta 
med den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse på södra sidan av Bränneslyckevägen/Kullabergsvägen, 
som är utpekad i kommunens kulturmiljöwebb.

Plan- och bygglovsavdelningen anser att områdesbestämmelserna för Östra Kullaberg kan upprättas 
och utformas på ett liknande sätt som områdesbestämmelserna för Västra Kullaberg. Plan- och 
bygglovsavdelningen menar därför att det behöver göras en bebyggelseantikvarisk inventering av 
byggnaderna, liksom den som gjordes för Västra Kullaberg. Det finns dock fler byggnader inom Östra 
Kullaberg jämfört med Västra Kullaberg, vilket innebär att utredningen blir något mer omfattande. Det 
är också längre mellan husen på Östra Kullaberg och vissa hus är också mer svårtillgängliga, då man 
bara kan ta sig dit till fots. En grov uppskattning är att det behövs cirka 100 timmars inventering i 
området.
 
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 11 mars 2021,
Kommunfullmäktige, beslut den 28 maj 2021, § 76,
Louise Stjernquist (L), Ros-Marie Paulsson (L) och Mikael Stjernquist (L): Motion angående 
områdesbestämmelser Östra Kullaberg, den 28 maj 2020.
 
Förslag till beslut
Gustaf Wingårdh (M) yrkar bifall till ordförandes förslag.
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Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt egna förslag till beslut under proposition och finner att 
utskottet beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Planutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att anse motionen besvarad.

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen
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KS/2021/133
§ 17
Synpunkter kring busslinjer för kollektivtrafik
Sammanfattning av ärendet  
På grund av det minskade resandet valde Skånetrafiken att i samband med tidtabellsskiftet i december 
2020 minska på trafikutbudet i Höganäs. Nedskärningarna påverkade framför allt linje 223 Höganäs-
Arild och Linje 227 Höganäs-Mjöhult. Linje 223 fick en kortare sträckning och färre turer samtidigt 
som linje 227 blev indragen. Dessa sträckor kommer på sikt få ett flexiblare utbud då Skånetrafiken 
planerar för en ny typ av trafikstruktur för landsbygden. Den nya strukturen kommer införas först i 
samband med tidtabellsskiftet i december 2022 och fram tills dess kommer det enligt dagens beräkning 
delvist saknas kollektivtrafikförbindelser på de ovannämnda sträckorna.

Det minskade kollektivtrafikutbudet har en negativ påverkan på rörligheten i kommunen och slår extra 
hårt mot specifika grupper såsom pensionärer, barn och unga. För kommunen innebär 
nedskärningarna även extra kostnader eftersom kommunen har en förpliktelse att följa skollagen. 
Skollagen anger bland annat riktlinjer för vad som är en rimlig restid för skolelever. I enlighet med 
skollagen behöver kommunen finansiera skolskjuts där det saknas goda kollektivtrafikförbindelser. 
Därmed är Höganäs kommun förpliktigad att finansiera skolskjuts för de skolelever som inte längre 
kan ta sig till och från skolan inom en rimlig tid.

Enligt ett förslag från Skånetrafiken kommer linje 223 i samband med tidtabellsskiftet i juni återgå till 
tidigare sträckning samtidigt som linjen återigen får försämrad turtäthet. Det finns i nuläget heller inga 
planer på att återinföra linje 227. Dessa nedskärningar har en bakåtsträvande effekt då de bidrar till 
ökat bilberoende. Sträckan mellan Höganäs och Arild är ett viktigt pendlingstråk både för pendlare 
som åker till Höganäs och Helsingborg. Höganäs kommun är dessutom en attraktiv turistdestination 
under sommarhalvåret och den ovannämnda sträckan är viktig för besöksnäringen under högsäsongen. 
Avsaknaden av linje 227 påverkar främst skolelever som i vissa fall behöver förses med skolskjuts och i 
andra fall får en längre restid.
 
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 5 mars 2021,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, yttrande den 5 mars 2021.
 
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt egna förslag till beslut under proposition och finner att 
utskottet beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att framföra synpunkterna som sina egna och översända dessa till Skånetrafiken och Region Skåne.

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen
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KS/2021/132
§ 18
Remissvar angående riksintresseanspråk för kommunikationer
Sammanfattning av ärendet  
Länsstyrelsen har inkommit med en begäran på synpunkter kring Trafikverkets riksintresseanspråk för 
kommunikationer. Samrådsversionen som Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit del av inkluderar 
både nya anläggningar samt anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse. I 
samrådsunderlaget ingår även en beskrivning av generella funktioner med kriterier som utgör 
Trafikverkets riksintressen. Trafikverket har även inkluderat en svarsmall som syftar till att underlätta 
insamling och bearbetning av synpunkter.

Höganäs kommun påverkas inte av Trafikverkets senaste riksintresseanspråk och får därmed behålla 
nuvarande anläggningar vilket främst berör hamnområdet. I samrådsversionen tillkommer det heller 
inga nya utpekanden i kommunen. Med anledning till detta anser Samhällsbyggnadsförvaltningen att 
underlaget inte påverkar Höganäs kommuns fortsatta planeringsarbete i särskilt stor bemärkelse. Detta 
eftersom de förändringar som föreslagits i andra kommuner och regioner främst påverkar kommunen i 
det fall åtgärderna sätts i ett större perspektiv.
 
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 5 mars 2021.
 
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt egna förslag till beslut under proposition och finner att 
utskottet beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Planutskottet beslutar

att inte framföra några synpunkter till Länsstyrelsen.

Beslutet ska skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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KS/2021/129
§ 19
Upphäva tomtindelningsbestämmelser på fastigheten Vargen 11
Sammanfattning av ärendet  
I rådande situation med bostadsbrist i Sverige har det talats mycket om byggnation av nya bostäder. 
Höganäs kommun (212000-1165) har bostadsprojekt i hela kommunen. En del av byggnationen sker 
på jordbruksmark men Höganäs kommun försöker i så stor utsträckning som möjligt att även förtäta.

Vargen 11 är en fastighet i norra Höganäs tätort som tidigare omfattats av en detaljplan, akt 12-HÖS-
543. Bestämmelserna i den detaljplanen möjliggjorde byggnation av enbostadshus. Fastigheten 
omfattas även av tomtindelningsbestämmelser, vilket betyder att avstyckning av fastigheten endast kan 
ske enligt tomtindelningen. Kvartersmark för bostäder upphävdes på 1980-talet men tomtindelningen 
upphävdes inte.

Exploateringsavdelning ser möjlighet att stycka av Vargen 11 och sälja styckningslotterna som 
bostadsfastigheter. Vargen 11 kommer då bli en restfastighet som genom fastighetsreglering kan 
överföras till en grannfastighet. För att detta ska vara möjligt behöver tomtindelningsbestämmelserna 
upphävas. Detta görs av planavdelningen.
 
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 4 mars 2021,
Karta, daterad den 4 mars 2021.
 
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt egna förslag till beslut under proposition och finner att 
utskottet beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Planutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
 
att uppdra samhällsbyggnadsförvaltningen att upphäva tomtindelningsbestämmelserna på fastigheten 
Vargen 11,
 
att bemyndiga kommunledningskontoret genom avstyckning av Vargen 11 bilda nya fastigheter,
 
att bemyndiga kommunledningskontoret att sälja de nybildade fastigheterna,
 
att bemyndiga kommunledningskontoret genom fastighetsreglering överföra den del av Vargen 11, 
som efter avstyckning återstår, till en grannfastighet.

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen
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KS/2021/115
§ 20
Förslag till ändring av prissättning av verksamhetsmark 
berörande Tjörröd verksamhetsområde, andra utvidgningen
Sammanfattning av ärendet  
Tjörröd verksamhetsområde, beläget öster om länsväg 111 samt på ömse sidor av Gärdesgatan, är ett 
verksamhetsområde i Höganäs kommun (212000-1165) innehållande handel, outlet, för omgivningen 
icke störande verksamhet, lager och industri.

På området norr om Gärdesgatan har Höganäs kommun (212000-1165) sålt nästan hela sitt 
fastighetsbestånd till diverse näringsidkare. Därför bereds det idag ny sådan mark för framtida 
verksamheter söder om Gärdesgatan på fastigheterna Jaguaren 5 och 6 samt delar av Tjörröd 2:4 och 
2:36.

Idag prissätts industrimark i Höganäs kommun (212000-1165) enligt beslut som fattades av 
kommunfullmäktige 2009, Dnr KS/2009/522. Det bestämdes i beslutet att baspriset för verksamheter 
som innefattar småindustri, lager och kontor ska vara 150 kronor/kvadratmeter.

Ett förslag till prisökning av verksamhetsmark i Höganäs kommun (212000-1165) togs upp i 
kommunfullmäktige 2015 men godkändes inte. Anledningen till detta var att beräkningarna i förslaget 
ansågs vara för komplicerade.

Exploateringsavdelningen har i sin kalkyl för det nya området sett att projektet inte går ihop 
ekonomiskt med dagens prissättning. Prissättningen borde ligga i intervallet 250-300 
kronor/kvadratmeter. Exploateringsavdelningen förslår att en prissättning för det nya området bör 
vara 300 kronor/kvadratmeter.
 
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 2 mars 2021.
 
Beslutsgång
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt egna förslag till beslut under proposition och finner att 
utskottet beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Planutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
 
att vid försäljning av verksamhetsmark på Tjörröd verksamhetsområde, andra utvidgningen bemyndiga 
kommunledningskontoret sälja sådan mark till ett pris som motsvarar 300 kronor/kvadratmeter.

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen
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KS/2021/128
§ 21
Försäljning av Viken 135:169 – Vikens trygghetsboende
Sammanfattning av ärendet  
Viken utvecklas och Höganäs kommun (212000-1165) strävar efter att kunna erbjuda 
trygghetsboenden på olika platser i kommunen, däribland Viken. Kommunledningskontoret gick 
hösten 2019 ut med en markanvisningstävling för detta ändamål. Midroc Land Development AB 
(556655-7657) vann markanvisningstävlingen för trygghetsboende i Viken. Detaljplanen vann laga kraft 
juni 2020. Efter kompletterande markundersökningar har det nu tagits fram ett marköverlåtelseavtal till 
Midroc Land Development AB.

Midrocs förslag möjliggör 47 lägenheter som trygghetsboende. Köpeskillingen uppgår till 10 945 000 
kr. Tillträde är 1 maj 2021.

Övriga villkor återfinns i avtalet.
 
Beslutsunderlag
Exploateringsavdelningen, tjänsteskrivelse den 4 mars 2021,
Exploateringsavdelningen, marköverlåtelseavtal mellan Höganäs kommun (212000-1165) och Midroc 
Land Development AB (556655-7657),
Exploateringsavdelningen, skissförslag,
Exploateringsavdelningen, detaljplan,
Exploateringsavdelningen, förrättningskarta.
 
Förslag till beslut
Ulf Molin (C) yrkar bifall till ordförandes förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt egna förslag till beslut under proposition och finner att 
utskottet beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Planutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
 
att godkänna föreslaget marköverlåtelseavtal till Midroc Land Development AB (556655-7657).

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen

Page 12 of 14



PROTOKOLL
KS PLANUTSKOTT

2021-03-23

SIGNATUR

 

§ 22
Redovisning av delegeringsbeslut
Beslut
Planutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
 
att lägga följande delegationsbeslut till handlingarna:

Delegeringsbeslut
 KS/2015/274-8  Planavtal, beställare Hans Hansson
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§ 23
Deltagande på lika villkor
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunstyrelsens reglemente (KFS 2020:13) 1 kap § 8 får kommunstyrelsen och övriga 
nämnder, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant 
sammanträde får endast äga rum om ljud och bildöverföring sker i realtid, med anslutning säkrad mot 
obehörig åtkomst och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.

Beslut
Planutskottet beslutar enhetligt
 
att alla ledamöter anses sig ha deltagit på sammanträdet på lika villkor.
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