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BAKGRUND OCH SYFTE 
 
BAKGRUND 
Kommunstyrelsen uppdrog den 7 juni år 2018 § 134 åt plan- och bygglovsavdelningen att 
genomföra detaljplaneläggning för Stubbarp 39:2. 

 
DETALJPLANENS SYFTE  
Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utbyggnad av företaget Pervanovo i Viken. 
Pervanovo har för avsikt att utöka sin verksamhet med lager, utvecklingsverksamhet, 
kontor, parkeringsplatser och övernattningsmöjlighet. Planen syftar också till att värna de 
tre kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna som ligger inom planområdet. I planen ingår 
även att möjliggöra anläggandet av två cykelvägar och fastställa kommunens 
huvudmannaskap över delar av Prästavägen.  
 
PLANARBETETS GÅNG 
PLANFÖRFARANDE  
Planen genomfördes med ett standardförfarande. Under samrådstiden framkom dock att 
planen har betydande intresse för allmänheten och planförfarandet ändras därför efter 
samrådet från standardförfarande till utökat förfarande. Det innebär att förslaget ska 
kungöras före granskning. Planförslaget är förenlig med översiktsplanen och 
länsstyrelsens granskningsyttrande över den. Förslaget anses inte medföra en betydande 
miljöpåverkan eller i övrigt av stor betydelse. Planen antas av kommunfullmäktige.  
 
PLANPROCESSEN  
Plansamråd genomfördes 1 juni-28 juni 2020. Samrådshandlingar skickades ut i enlighet 
med fastighetsförteckning och sändlista samt publicerades på kommunens hemsida och 
på kommunens digitala anslagstavla. Samrådshandlingarna har också funnits tillgängliga 
för allmänheten i Stationshuset under ordinarie kontorstid. 
 
Samrådsmöte hölls den 4 juni 2020. Detta fick ske digitalt på grund av covid-19. Mötet 
följdes av cirka 50 personer. Det kom in 67 frågor från 13 frågeställare under mötet. 
Samtliga frågor och svar har presenterats skriftligt på kommunens hemsida. Vid mötet 
redogjordes planprocessen och planförslaget presenterades. Frågor och synpunkter under 
samrådsmötet handlade bland annat om: 
• Markföroreningar, 
• Utsläpp, 
• Utformning av de nya byggnaderna (framförallt höjderna), 
• Trafikflöden och kapacitet på vägarna, 
• Byggnation på jordbruksmark, 
• Staket och inhängnat område, 
• Trädplantering för att minska byggnadernas påverkan på omgivningen, 
• Uppställningsplatser för lastbilar och tomgångskörning, 
• Befintliga företagets verksamhet idag. 
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INKOMNA SYNPUNKTER 
 
Under samrådstiden har 41 skrivelser inkommit. Nedan angivet datum i anslutning till 
skrivelsen står för den dag då den diarieförts i kommunen. Yttrandena är uppdelade efter 
myndigheter, internt (yttranden inskickade inom kommunens egen organisation), sakägare 
och övriga privatpersoner. I de fall yttranden innehåller synpunkter om planförslaget 
kommenteras detta med ställningstagande inför fortsatt planprocess. I de fall de inkomna 
samrådsyttrandena varit långa har ansvarig handläggare sammanställt en kortare version 
som beskriver huvuddragen ur de inkomna synpunkterna. Samtliga yttranden kan läsas i 
sin helhet i kommunens diarium. 
 

MYNDIGHETER 
LÄNSSTYRELSEN SKÅNE (2020-06-30) 
Länsstyrelsens formella synpunkter 
Miljökvalitetsnormer för vatten 
Det framgår av planbeskrivningen att fastigheten Stubbarp 31:1 tillhör kommunens 
verksamhetsområde för vatten och att fastigheterna Stubbarp 39:2 och Gödstorp 1:3 (den 
delen som tillhör planområdet) tillhör däremot inte kommunens verksamhetsområde för 
vatten. Ingen del av planområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde för 
spillvatten. Kommunen planerar för en överföringsledning för vatten och spillvatten som 
kommer att passera planområdet. Det framgår vidare av planbeskrivningen att det 
kommer att utredas vidare inom pågående planprocess om huruvida planområdet ska 
ingå i kommunens verksamhetsområde för både vatten och spillvatten. Länsstyrelsen 
anser att verksamhetsområdet bör utvidgas för att även omfatta aktuellt planområde med 
tanke på att det ligger i direkt anslutning till befintlig bebyggelse och nuvarande 
verksamhetsområde.  
 
Länsstyrelsen anser att det är i sammanhanget angeläget att koppla planens 
dagvattenhantering till miljökvalitetsnormerna. Planförslaget innebär en måttlig negativ 
påverkan av vatten, enligt planbeskrivningen. Planbeskrivningen behöver kompletteras 
med vilken den aktuella recipienten är samt dess status.  
 
Länsstyrelsen noterar även att plankartan saknar ytor för dagvattenhantering och 
fördröjningsåtgärder. I planbeskrivningen står det dock att det ska finnas ett befintligt 
dagvattenmagasin i södra delen av planområdet som behöver breddas. Det framgår att 
stora delar av planområdet kommer att hårdgöras, vilket kan innebära att vid högt skyfall 
kan planområdet översvämmas pga minskad infiltration av vatten. Kommunen skriver 
också att det finns risk för förorening av ytvatten på grund av spill från transporter och 
parkering till dagvatten. I plankartan framgår inget om hur stor del av kvartersmarken 
som kommer att hårdgöras. Nödvändiga planbestämmelser behöver säkras i plankartan 
för om det är ett krav att miljökvalitetsnormerna för vatten kan hållas.  
 
Länsstyrelsens rådgivning  
Brukningsvärd jordbruksmark  
Det ligger i Länsstyrelsen uppdrag att verka för att nationella mål får genomslag. Detta 
har bl.a. inneburit ett tydligt ställningstagande för en begränsad exploatering av 
jordbruksmark, samt ett mer effektivt utnyttjande av den mark som ändå exploateras. 
Länsstyrelsen anser att handlingarna inte tillräckligt motiverat behovet av att ta 
jordbruksmark i anspråk relaterat till bestämmelserna i miljöbalken, eftersom 
planhandlingarna endast hänvisar till översiktsplanen. Länsstyrelsen rekommenderar att 
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kommunens ställningstagande motiv tydligare beskrivs i planen om varför utbyggnaden är 
av betydande samhällsintresse och att man därför behöver ta jordbruksmark i anspråk.  
 
Information om fornlämningar  
Inom detaljplaneområdet finns i dag inga kända registrerade fornlämningar. Det planlagda 
området har dock en så pass stor yta att länsstyrelsen kan komma att ställa krav på en 
arkeologisk utredning i syfte att ta reda på om under mark dold fornlämning berörs av 
arbetsföretaget (2 kap 11 § KML). En ansökan om samråd med länsstyrelsens 
kulturmiljöenhet i enlighet med 2 kap. kulturmiljölagen (KML) bör därför göras. Ansökan 
ska vara länsstyrelsen tillhanda i mycket god tid innan planerade markarbeten ska 
påbörjas. 
 
Länsstyrelsens bedömning 
Förutsatt att planhandlingarna kompletteras och redogör för markens lämplighet för sitt 
ändamål gällande MKN vatten enligt ovan så att det visas att platsen är lämplig för den 
förändring som föreslås har inte länsstyrelsen några synpunkter utifrån 11 kap. 10 - 11 §§ 
PBL. 
 
Kommentarer: Verksamhetsområdet för vatten och spillvatten kommer att 
utvidgas. Informationen förtydligas i planbeskrivningen. Planbeskrivningen 
kompletteras med information om recipienten och dess status. Plankartan 
kompletteras med egenskapsbestämmelse för dagvatten. Planbeskrivningen 
kompletteras med information om att kommunens VA-avdelning har g jort en 
uträkning på hur mycket det befintliga magasinet behöver breddas. Kommunen 
lägger till i planbeskrivningen att spill från transport och parkering inte avser 
farligt gods. Kommunen lägger till tydligare ställningstagande motiv angående 
om varför utbyggnaden är av betydande samhällsintresse och varför 
jordbruksmark behöver tas i anspråk. Exploatören har skickat in en ansökan om 
begäran av samråd till länsstyrelsen för att påbörja utredning kring eventuella 
fornlämningar inom planområdet. 
 
TRAFIKVERKET (2020-06-22) 
Trafikverket har tagit del av samrådshandlingarna för rubricerat ärende. Statlig väg som 
berörs av planförslaget är väg 111 norr om planområdet. Väg 111 är rekommenderad led 
för farligt gods och hänsyn till farligt gods ska beaktas för exploatering enligt de 
rekommendationer länsstyrelsen anger. Trafikverket vill uppmärksamma att eventuella 
skydds/riskreducerande åtgärder som sker till följd av kommunal planering inte ska 
placeras inom vägområdet eller på Trafikverkets fastighet. Trafikverket hänvisar i övrigt 
till länsstyrelsens bedömning. Väg 111 har ett utökat byggnadsfritt avstånd på 30 meter. 
Trafikverket anser att detaljplanen ska ta hänsyn till framtida utveckling av vägen och 
trafikplatsen. Ett område till en bredd av 30 meter ut mot väg 111 bör därmed säkerställas 
med naturmark så att ingen bebyggelse eller parkering kan upprättas i anslutning till 
vägen. Illustrationsskisser redovisar körvägar parallellt med väg 111 samt ytparkering. 
Dessa får inte riskera att blända fordon på väg 111 och detta måste säkerställas i 
detaljplanen. Närmsta busshållplats ligger 900 meter från exploateringsområdet. 
Kommunen bör tillsammans med Skånetrafiken se över hållplatslägen som kan gynna 
kollektivt resande till större arbetsplatsområden. Trafikverket ser dock positivt på 
kommunens planer på en cykelväg längs med Prästavägen och det bör säkerställas i 
bygglovsprocessen att cykelplatser uppförs inom planområdet. 
  
Luftfart 
Plankartan har bestämmelse om högsta nockhöjd på 20 meter. Eftersom etableringen 
ligger inom den MSA-påverkande zonen för Ängelholms flygplats anser Trafikverket att 
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denna bestämmelse ska justeras så att det är totalhöjden som styrs till 20 meter. Då 
riskerar inte utskjutande delar, såsom tex master, störa luftfarten. 
  
Buller  
Det framgår inte om prognosår 2040 har använts för beräkning av buller. Detta ska 
framgå av planbeskrivningen. Då det är i detaljplanen som åtgärder för buller ska 
redovisas kan kommunen inte hänvisa detta vidare till bygglovsprocessen. 
  
Trafikutredning 
Kommunen har ett pågående arbete med att se över trafikstrukturen för Viken. Det är av 
vikt att även denna exploatering tas med i detta arbete för att få en sanningsenlig bild av 
framtida trafiksituation. Trafikverket anser att kommunen inte ska föra upp fler 
detaljplaner för antagande innan Trafikverket och kommunen är överens om vilka 
åtgärder som kan behövas på det statliga vägnätet. Åtgärder på det statliga vägnätet som 
föranleds av kommunal exploatering ska bekostas av kommunen/exploatören. 
 
Kommentarer: Utifrån riskutredningen finns det inga säkerhetsproblem med att 
ha byggrätten 27 meter från vägen. Byggrätten flyttas dock så att avståndet blir 30 
meter för eventuella framtida förändringar av vägen. Parkeringen flyttas till den 
östra och södra sidan av planområdet. Marken kommer dock fortsatt vara 
kvartersmark, men som ej får förses med byggnad. Bestämmelse om bländskydd 
läggs till i plankartan och planbeskrivningen. Kommunen för kontinuerliga 
diskussioner med Skånetrafiken angående hållplatslägen i Viken och i nuläget 
finns ingen konkret plan för en hållplats närmare verksamhetsområdet, dock finns 
det möjlighet att cykla/promenera till hållplatsen på Musselvägen. Det är viktigt 
för Viken att bussen fortsätter gå igenom samhället som den gör i nuläget. 
Verksamheten kan inte placeras närmare de centrala delarna av Viken där 
busstråket finns, eftersom det saknas plats. Dessutom är närheten till väg 111 
viktig  för verksamheten, vilket gör placeringen lämplig . Det i planen föreslagna 
läget gör att lastbilarna inte behöver köra längre in i samhället. I bilagd 
trafikutredning finns uträkningar på behovet av cykelparkering. Ytor har räknats 
in för cykelparkering, vilket läggs till i planbeskrivningen. Högsta nockhöjden på 
20 meter ändras så att totalhöjden blir max 20 meter. Det förtydligas i 
planbeskrivningen att det är prognosår 2040 som har använts vid beräkningen av 
buller. Kommunen anser sig  kunna påvisa att detaljplanen inte leder till en 
trafiksituation som påverkar det statliga vägnätet i så stor utsträckning att det 
föranleder negativa konsekvenser.   
 
LANTMÄTERIET (2020-06-26) 
Grundkarta 
Grundkartan redovisas inte inom planområdet. Det finns fördelar med att göra det. 
Rättigheter och befintliga fastighetsgränser kan också med fördel redovisas inom 
planområdet. 
 
Ledningsrätt Gas 1284-1810.1 
Inom kvartersmarken finns en befintlig ledningsrätt för gas (Weum GAS AB). Det finns 
dock inget u-område utlagt i den aktuella sträckningen i plankartan. Utan u-område kan 
ledningsdragningen för allmänna ändamål bli planstridig. Om det är kommunens avsikt 
att gasledningarna ska tas bort behöver detta beskrivas i planbeskrivningen. I annat fall är 
det oftast lämpligt att plankartan kompletteras med u-område. 
 
Plankartan följer inte Boverkets rekommendationer 
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Regeringen har i flera sammanhang betonat vikten av att detaljplanerna utformas på ett 
enhetligt sätt för att underlätta framtida digitalisering och förenkla byggprocessen. 
Detaljplanen tas fram enligt PBL med de regler som gäller för detaljplaner med planstart 
från och med januari 2015. För denna typ av detaljplaner bör som bekant Boverkets 
allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan, tillämpas. Plankartans 
utformning uppfyller inte dessa råd på följande punkter och det finns inget motiv angivet 
till varför så har skett: Bestämmelsen om korsprickad mark är inte formulerad enligt 
rekommendationerna i Boverkets planbestämmelsekatalog. ”Marken får endast förses 
med (t.ex. komplementbyggnad)”  
 
Handläggning enligt vilken lagstiftning? 
Det är inte tydligt angivet i planhandlingarna vilken version av plan- och 
bygglagen (med hänvisning till SFS-nummer) som används vid handläggningen av 
detaljplanen vilket kan underlätta vid framtida tolkning av detaljplanen. 
 
Flytt av gemensamhetsanläggning 
Enlig Genomförandebeskrivningen anges ”Det finns en gemensamhetsanläggning 
som kommer att flyttas. Detta är ett avtal mellan gemensamhetsanläggningen och 
exploatören.” LM vill framföra gällande detta:  

1. Eftersom inte rättigheter framgår i plankartan/grundkartan är det svårt att se hur 
gemensamhetsanläggningen berörs. 

2. En flytt av en gemensamhetsanläggning sker genom en omprövning enligt 
anläggningslagen vilket bör framgå. 

3. Om en gemensamhetsanläggning ska flyttas gäller ersättningsreglerna i AL 40a 
(reglerna är inte dispositiva). 

4. Det framgår att exploatören ansvarar för flytten av vägen. Flytten kan rent formellt 
endast ske av delägarna i gemensamhetsanälggningen, ett avtal kan nås med delägarna 
men bör inte föregå en omprövning. 
 

Exploateringsavtal aktuellt men något otydlig redovisning 
I planbeskrivningen anges att ett exploateringsavtal ska tecknas i senare skede. Det anges 
också olika åtgärder som exploatören ska bekosta samt på något ytterligare ställe anges 
åtgärder som exploatören ska ansvara för. LM finner att det som framgår inte strider mot 
reglerna i 6 kap. 40-42 §§ PBL men då listan är generell och då det inte tydligt framgår 
vilka åtgärder exploatören ska bekosta är det svårt att lämna råd rörande detta. Enligt 5 
kap. 13 § 3 st. PBL ska kommunen, om avsikten är att ingå exploateringsavtal, redan i 
samrådsskedet redovisa avtalens huvudsakliga innehåll liksom konsekvenserna av att 
planen helt eller delvis genomförs med stöd av ett eller flera sådana avtal i 
planbeskrivningen. Lantmäteriet konstaterar att lagstiftaren har avsett att exploatörens 
samtliga åtaganden ska redovisas på en översiktlig nivå, men bedömer att handlingarna i 
dess nuvarande skick inte uppfyller lagens krav på redovisning och därför behöver 
kompletteras. Använd gärna handboken ”Lantmäterimyndighetens roll i 
planeringsprocessen, Handbok 5 kap. 15 och 22 a §§ PBL” som stöd ang. lagstiftningens 
krav när ni kompletterar planhandlingarna. 
 
Kommentar: Kommunen ändrar i plankartan så att grundkartan redovisas 
tydligare. Gasledningarna ska inte tas bort. U-område läggs till i plankartan. 
Planbestämmelsen om korsprickad mark ändras så att det stämmer överens med 
Boverkets planbestämmelsekatalog. SFS-nummer läggs till i planbeskrivningen. 
Texten ändras i planbeskrivningen så att det framgår tydligare vad som gäller för 
gemensamhetsanläggningen. Kompletteringar i planbeskrivningen görs gällande 
redovisning av exploatörens åtagande.  
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REGION SKÅNE, REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN (2020-06-26) 
Region Skåne vill uppmärksamma Höganäs kommun på att det långa avståndet till 
närmsta busshållplats från planområdet inte utgör något attraktivt alternativ för  
arbetspendling. Det är dock positivt att planen möjliggör goda anslutningar till det 
befintliga gång-och cykelnätet.  
 
Kommentar: Kommunen för kontinuerliga diskussioner med Skånetrafiken 
angående hållplatslägen i Viken och i nuläget finns ingen konkret plan för en 
hållplats närmare verksamhetsområdet, dock finns det möjlighet att 
cykla/promenera till hållplatsen på Musselvägen. Det är viktigt för Viken att 
bussen fortsätter att gå igenom samhället som i nuläget. Verksamheten kan inte 
placeras närmare de centrala delarna av Viken där busstråket finns, eftersom det 
saknas plats. Dessutom är närheten till väg 111 viktig  för verksamheten, vilket gör 
placering lämplig , då lastbilarna inte behöver köra längre in i samhället. 
 
SJÖFARTSVERKET (2020-06-26) har inget att erinra.  

INTERNT  
KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN (2020-05-29)  
Kultur- och fritidsförvaltningen avger följande yttrande; varsamhetsaspekten ska 
uppmärksammas för de tre byggnader som har särskilt kulturhistoriska värden. 
Cykelvägarna är viktiga för hela ortens tillgänglighet. 
 
Kommentar: Prickmarken, det vill säga marken som inte får bebyggas, utökas 
runt gården. Övrig  kommentar noteras. 
 
STADSARKITEKTEN (2020-06-04) har inget att erinra. 
 
HÖGANÄS ENERGI (2020-06-11) 
I områdets nordvästra hörn ligger det 2 st högspänningskablar, 2 st signalkablar och 1 st 
lågspänningskablar. Dessa har förlagts i samband med att väg 111 byggdes och man då 
sänkte Brännans Byaväg. I områdets södra del längs med hela gränsen ligger det 2 st 
högspänningskablar och 1 st fiberkabelstråk. Alla ovanstående kablar måste på något sätt 
skyddas med tex u-område eller att de flyttas. Vi förutsätter att kostnaden för detta tar 
exploatören. Man får inte bygga över våra kablar. I planen står det att där finns en kabel 
norr om området som skall användas för att koppla upp den nya verksamheten till 
elnätet. Det är rätt. Vi kan dock tyvärr inte garantera att vår leverantör på överliggande 
nät kan leverera den effekt som eventuellt efterfrågas då det råder kapacitetsbrist i Skåne. 
Möjligheten att koppla verksamheten till fiber kvarstår. 
 
Kommentar: Ett u-område läggs till i plankartan. Kablarna i den södra delen 
flyttas på bekostnad av exploatören. Kapacitetsbristen i Skåne går tyvärr inte att 
hantera i denna detaljplan. Frågan bör hanteras regionalt/nationellt istället. Plan- 
och bygglovsavdelningen har dock informerat exploatören om det rådande läget 
och fört diskussioner med exploatören om att anlägga solceller på taket, vilket 
exploatören kommer att utreda vidare. Övriga kommentarer noteras. 
 
RÄDDNINGSTJÄNSTEN HÖGANÄS 2020-06-24 
Räddningstjänsten har inget att erinra under förutsättning att: 

• Tillgängligheten för räddningstjänstens fordon säkerställs. 



SAMRÅDSREDOGÖRELSE, 2021-08-19,  DETALJPLAN FÖR STUBBARP 39:2 MED FLERA 

 
8             SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN 

 
 

• Kontakt tas med Räddningstjänsten vid en eventuell utbyggnad av 
vattenledningsnätet för strategisk placering av brandposter i området. 

• Hänsyn tas till riskutredningen (bilaga 2) angående bl.a. farligt gods transporter 
på väg. 
 

Kommentar: Inför bygglovet kommer Räddningstjänstens synpunkter att 
tillgodoses. 

 
MILJÖAVDELNINGEN (2020-06-25) 
Markföroreningar 
Det finns vissa kända markföroreningar som har noterats i samrådsförslaget men det kan 
också finnas andra områden som ännu inte har utretts. I anslutning till jordbruksmark 
inom detaljplaneområdet finns det ytor som har använts till annat än enbart odling. Dessa 
områden kan noteras vid granskning av historiska kartor och flygfoton. Det finns 
anledning att låta genomföra en översiktlig markundersökning inom dessa områden för 
att få klarhet i om marken i nuläget lämpar sig för ”mindre känslig markanvändning” 
(MKM) enligt Naturvårdsverkets riktlinjer, eller om vissa avhjälpande åtgärder kan bli 
aktuella inför en exploatering av området.  
  
Trafiken 
Det bör utredas hur omgivande bebyggelse kommer att påverkas av buller från den 
utökade trafiken av tyngre fordon i området.  
  
Jordbruksmark 
Förslaget innebär att brukbar jordbruksmark kommer tas i anspråk för byggnation. I 
översiktsplanen är området dock utpekat som lämpligt för verksamheter. Anledningen 
uppges vara dess strategiska placering nära väg 111 och närheten av ett redan befintligt 
verksamhetsområde i utkanten av Viken.   
  
Närheten till bebyggelse och skola 
Området gränsar till ett bostadsområde och en skola. Det bör säkerställas att planerad 
verksamhet inte medför störningar för dessa verksamheter. Ventilationsutsläpp och 
kompressorer bör placeras så att de inte riktas mot undervisningslokaler och bostäder. 
 
Kommentar: Det har genomförts markundersökningar i området för att säkerställa 
att marken lämpar sig  för ”mindre känslig  markanvändning” enligt 
Naturvårdsverkets riktlinjer. Detta redovisas i plankartan och planbeskrivningen. 
Vägbullerutredning har genomförts av fastigheten Stubbarp 39:1 för att säkerställa 
att detaljplanen inte medför att buller överstiger gällande riktlinjer. Parallellt med 
detaljplanen pågår diskussioner om att sänka hastigheten förbi fastigheten, vilket 
i så fall skulle förbättra situationen. Ianspråktagande av jordbruksmark motiveras 
tydligare i planbeskrivningen. I plankartan läggs bestämmelse till om att 
ventilationsutsläpp och kompressorer inte ska placeras så att de riktas mot skola 
eller bostäder. 

 
VA-AVDELNINGEN (2020-06-26) har inget att erinra. 
SOCIALFÖRVALTNINGEN (2020-06-26) har inget att erinra. 
STADSMILJÖAVDELNINGEN (2020-06-26) har inget att erinra. 
KOMMUNLEDNINGSKONTORET (2020-06-26) har inget att erinra.  
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SAKÄGARE 
WEUM GAS AB (2020-06-15) 
Inom planområdet har Weum Gas en distributionsledning för natur- och biogas. Då 
Weums servisledning är förlagd i det område som är utlagt som PARK och GATA i 
plankartan, som inte får bebyggas, så har de ingen erinran på plankartan. De önskar dock 
att planbeskrivningens avsnitt ”Teknisk försörjning” kompletteras med att det finns en 
gasledning inom planområdet. Gasledningar är underkastade Energigasnormens regler 
(EGN) som bland annat anger minsta skyddsavstånd mellan ledning och byggnad inom 
tätbebyggelse samt närmaste gräns för område med förväntade grävningsaktiviteter. 
Weum Gas förutsätter att eventuella kostnader i samband med planens genomförande 
såsom flyttningar eller ändringar av våra befintliga anläggningar bekostas av exploatören, 
vilket bör framgå av genomförandebeskrivningen. Det är viktigt att samråd sker med 
Weum Gas områdeshandläggare redan i tidigt projekteringsskede, speciellt om arbete sker 
i närheten av gasledningen. Weum Gas har gärna en vidare dialog med kommun och 
exploatör om försörjning med gas inom planområdet. 
 
Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras med information om att det finns en 
gasledning inom planområdet. Det ska inte ske någon flytt av gasledningar inom 
verksamhetsområdet, däremot kommer ledningarna att märkas ut med ett u-
område, inom det området kommer även skyddsavståndet på minst 2 meter att 
ingå. I genomförandebeskrivningen läggs till att flytt av ledningar bekostas av 
exploatören. Övriga kommentarer noteras. 
 
NSR (2020-06-16) 
NSR har beretts tillfälle att lämna synpunkter på den ovan listade detaljplanen och 
noterade att tidigare synpunkter har noterats. Dock vill NSR förtydliga följande:  

• Avfallet som uppstår i den tillfälliga bostaden klassas som hushållsavfall och 
måste hämtas av NSR.  

• Kärlen ska placeras så att backning inte behöver ske.  
• Avfallsutrymmets storlek ska motsvara de behov som föreligger och underlätta 

för källsortering.  
• Se Bilaga 2 som vi bifogar för att underlätta ert arbete med att säkerställa det 

viktigaste i gällande renhållningsordning för Höganäs kommun.  
 

Kommentar: Kommentaren noteras och säkerställs i bygglovsskedet. 
 
SAKÄGARE 1 (2020-06-17) 
Fastighetsägaren undrar om den befintliga trädlinjen utmed dagvattendiket kommer att få 
vara kvar samt om bullervall med grönska, träd eller annat kommer att planteras i väster 
för att skärma av industriområdet mot villaområdet i väster. Fastighetsägaren menar att 
utökandet av lagervolym är en försmak för kommande utökning av produktion som tagits 
bort i denna ansökan. Fastighetsägaren menar att även om följderna/påverkan inte blir så 
omfattande just i denna process så kommer nästkommande innebära stora konsekvenser 
för de boende i närområdet. Fastighetsägarens menar att en femårig byggprocess kommer 
att innebära en otrevlig levnadssituation för boende i Svanebäck och undrar hur 
kommunen planerar att minimera påverkan. Fastighetsägaren anser att byggnationen inte 
passar in i området och menar att en framtida byggnation kan innebära att 
fastighetsägaren väljer att flytta från sitt boende. 
 
Kommentar: Många har haft synpunkter på att träd bör planteras för att 
byggnaderna ska uppfattas som mindre påtagliga. I plankartan och 
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planbeskrivningen läggs det därför till att träd ska finnas utmed Brännans Byaväg 
och i den södra delen av exploatörens fastighet. Planen styr att marken kan 
användas till verksamhet (Z). Z innebär verksamheter med begränsad 
omgivningspåverkan. Det innebär att verksamheter som i begränsad utsträckning 
avger lukt, buller, ljusstörningar eller andra typer av störningar kan lokaliseras här. 
Verksamheter med större påverkan bör lokaliseras inom industri som markeras 
med ett J på plankartan. I detaljplanen tillåts inte industri (J). Genomförandetiden 
för detaljplanen är fem år. Det innebär dock inte att byggnationen pågår under 
fem år. Det finns regler i miljöbalken som styr att ett bygge inte får skapa 
olägenheter för människors hälsa. Övriga kommentarer noteras. 
 
SAKÄGARE 2 (2020-06-29)  
Yttrandet har skickats in av fyra personer boende på en fastighet. Fastighetsägarna är som 
helhet positiva till verksamhetens utveckling då det medför nya arbetstillfällen och 
skatteintäkter till kommunen samt att företaget representerar kommunen utåt på ett bra 
sätt. Fastighetsägarna är dock drabbade av negativa konsekvenser som verksamheten har 
fört med sig och ser en risk att de negativa konsekvenserna kommer bli värre vid en 
expansion av verksamheten. Konsekvenserna anses inte vara acceptabla. Den nuvarande 
situationen består av dåliga lukter, buller från avfallshantering, fläktar samt 
tomgångskörning. Fastighetsägarna menar att man under en längre tid haft problem med 
lukter från verksamhetens produktion som lett till att fastighetsägarna upplevt huvudvärk 
och illamående. Med den föreslagna bebyggelsen kommer vinden inte längre kunna ta sig 
ner mellan byggnaderna och föra bort lukten. Fastighetsägarna och är oroliga över att 
lukterna kan bidra till kroniska sjukdomar. Fastighetsägarna upplever också att de störs av 
buller och ljudnivåer från verksamhetens avfallshantering och fläktar och menar att den 
föreslagna detaljplanen kommer att medföra att ljudet studsar mellan väggar och orsakar 
högre ljudnivåer. Fastighetsägarna menar också att ljudnivåerna i dag överskrids avsevärt i 
förhållande till företagets angivelser. Fastighetsägarna upplever även problem med 
tomgångskörning. Flera parkeringsplatser för transportfordon har anlagts nära 
fastighetsägarens tomt och fordonen står ofta på tomgång ibland uppemot sju timmar. 
Fastighetsägarna skriver också att de har haft problem med att chaufförer dumpar avfall 
på deras tomt. Fastighetsägarna upplever även problem med tung och omfattande trafik, 
som bidrar till utsläpp, buller och sämre säkerhet. Detta anses öka vid expansion av 
företaget. Fastighetsägarna upplever att företaget inte har tagit hänsyn till dem trots att de 
är medvetna om besvären. Fastighetsägarna anser inte att företagsledningens beskrivning 
av verksamheten som ”icke- störande” är korrekt. Fastighetsägarna menar att denna typ 
av verksamhet är oskäligt besvärande. De påpekar också att de tycker att det olämpligt att 
jordbruksmarken tas i anspråk för denna typ av ändamål. De menar att kommunen 
besitter industrimark i andra delar av kommunen som företaget hade kunnat erhålla och 
att Viken då hade kunna bevaras så som det alltid har varit. Vidare menar fastighetsägaren 
att ett bygglov för Stubbarp 39:2 innebär en radikal förändringen av landskapsbilden 
mellan Lerberget och Viken. Det öppna landskapet skulle inte längre kvarstå, något som 
kommunen alltid haft som bestämmelse för området. Fastighetsägarna stödjer allt det 
positiva som detta företag bidrar med för kommunen. Men menar att det inte få 
genomföras till vilket pris som helst. 
 
Kommentar: Eventuellt pågående störning från befintlig verksamhet hanteras av 
kommunens miljöavdelning. Efter samrådet har det g jorts vägbullerberäkningar 
för fastigheten Stubbarp 39:1 som visar att bullernivåerna utmed fasad vid 
boningsrummen inte kommer att överskrida Naturvårdsverkets riktlinjer. 
Bullernivåerna kommer förmodligen att påverkas något, men kommer inte 
överskrida gällande riktlinjer. Det läggs till i planbeskrivningen om varför 
jordbruksmark behöver tas i anspråk. Området anses vara lämpligt, eftersom att 
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företagets befintliga verksamhet ligger intill. Väg 111 ligger också i nära 
anslutning till planområdet, vilket innebär att transporterna inte behöver köra 
igenom samhället. Placeringen är inte i det släpp mellan Viken och Lerberget som 
kommunen vill bevara enligt översiktsplanen. I översiktsplanen pekas området ut 
som ett verksamhetsområde. Övriga kommentarer noteras. 
 
SAKÄGARE 3 (2020-06-29) 
Yttrandet är inskickat av samtliga boende på 9 fastigheter utmed Brännans Byaväg. Alla är 
inte sakägare. Fastighetsägarna trivs bra med sitt boende med en hög livskvalitet. De 
menar att det är glada över att bo i en kommun som utvecklas positivt och där ett varierat 
näringsliv kan utvecklas och samverka i närområdet. De menar att planförslaget riskerar 
att störa deras livskvalitet dramatiskt, då det unika samspelet mellan bland annat skola, 
natur, kulturhistoriska gårdsmiljöer, villor och näringsliv rubbas av en allt för påtaglig 
industri. Utbyggnaden skulle ta över och rubba balansen mellan olika positiva värden i 
området. Fastighetsägarna menar att de vill verkar för att företagets tillväxt och 
utbredning över ny, orörd mark anpassas ytterst väl till det kringliggande landskapet och 
med stor respekt för både boende och andra som nyttjar närområdet. Fastighetsägarna 
menar att planförslagets tillåtande areor och volymer måste skalas ner väsentligt och att 
de interna tunga transporterna begränsas helt till att ske närmast Prästavägen och befintlig 
industri. Fastighetsägarna menar att hänsyn ska tas till omkringliggande miljö gällande 
utformning och anpassning och att trädplantering och annan växtlighet bör regleras i 
detaljplan. Fastighetsägarna ser att de boende blir påverkade av ökad trafik på väg 111, 
avfarten mot Viken och på Prästavägen. Infarten till Viken blir också påverkad av ett 
trafikmässigt sämre flyt samt att känslan av att passera ett industriområde när man är på 
väg in i Viken förstärks. Fastighetsägarna menar också att den nya föreslagna markvägen 
mellan Prästavägen och Brännans Byaväg kommer att påverka de boende negativt, då det 
blir längre att köra och den nya vägen kommer att upplevas som att köra igenom ett 
industriområde istället för en landsväg. De föreslagna byggnadsvolymerna motsvarar cirka 
24 gånger Välinges befintliga kontorsbyggnad, vilket skulle bli ett nytt och påtagligt inslag 
i landskapsbilden från samtliga väderstreck. Siktlinjerna anses påverkas mot det öppna 
landskapet åt nordost, Vikens samhälle och landsbygd samt havs/strandslinjen. En 20 
meter hög byggnad är synlig långt ute på havet. Boendemiljön skulle påminna om att bo i 
ett industriområde. Detta påverkar inte bara boende utan också de förbipasserande på 
Brännans Byaväg som används för rekreation. Fastighetsägarna menar också att 
volymerna inkräktar brutalt på jordbrukslandskapet mellan Lerberget och Viken, som 
pekas ut som viktig i kommunens översiktsplan. Vidare menar fastighetsägarna att det 
endast är trafikanterna utmed väg 111 som kommer att uppleva det kvarvarande öppna 
landskapet ner mot havet. Fastighetsägarna menar också att det finns risk för ökade 
bullernivåer, ökade utsläpp av rök och gas samt ökade lukter. Fastighetsägarna menar 
också att en breddning av dagvattendiket nära en skola genererar en olämplig miljö, då 
det föranleder en stor olycksrisk för barn. Fastighetsägarna menar att lagerbyggnaderna 
bör dras in mot tomternas mitt med större släpp mot både ny infartsväg och Brännans 
Byaväg. Den punkt som fastighetsägarna menar är viktigast är att byggnadernas maxhöjd 
dras ner till 10 meter. Vidare menar fastighetsägarna att det inte bör finnas några 
transportvägar väster om den norra byggnaden. Det bör finnas en tät och hög 
trädplantering/häck utmed den yttersta gränsen samt längs hela den nya infartsvägen från 
Prästavägen. Den nya infartsvägen bör vara fem meter bred. Fastighetsägarna upplever att 
det skapas en stor osäkerhet kring framtiden då byggherren söker för möjlighet att bygga 
höglager, men inte är säker på om det kommer att byggas och påtalar att detaljerna ska 
lösas i bygglovskedet. Fastighetsägarna menar också att kommunens tillit för byggherren 
inte är en tillräcklig garanti för framtiden, då en detaljplan kan överleva 
bygglovsansökningar mycket längre fram i tiden och då kanske det inte ens är samma 
byggherre. Det är viktigt att tänka på hur byggherrens utveckling av verksamheten bäst 
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ska anpassas till omkringliggande landskap och livsmiljö. Justeringar i detaljplaneförslaget 
enligt ovan skulle bidra till att andra intressen än näringslivets skulle kunna tillgodoses 
och därmed skulle också olika intressen kunna samverka i området och den unika 
balansen skulle kunna bevaras. 
 
Kommentar: Detaljplanen tillåter inte industri (J) utan verksamhet (Z). Z innebär 
verksamheter med begränsad omgivningspåverkan. Det innebär att verksamheter 
som i begränsad utsträckning avger lukt, buller, ljusstörningar eller andra typer av 
störningar kan lokaliseras här. Verksamheter med större påverkan bör lokaliseras 
inom industri som markeras med ett J på plankartan. I detaljplanen tillåts inte 
industri. Det har kommit in flera synpunkter om höjderna och därför minskas 
höjderna ner. Den största delen av bebyggelsen kommer att bli max 12 meter, 
endast en del av bebyggelsen kommer att bli max 20 meter hög. Även den totala 
tillåta bruttoarean sänks med 22 500 kvadratmeter. Ett höglager är därför inte 
längre aktuell. Kommunen avser inte att styra trafikutformning inom privat 
fastighet. Transporter till området får enligt förslaget till detaljplan endast ske 
genom den fyrvägskorsning som tillskapas mitt emot den befintliga anslutningen 
till företagets befintliga lokaler. Det kommer att föras in i detaljplanen att träd ska 
finnas utmed Brännans Byaväg och utmed exploatörens södra fastighetsgräns. 
Utbyggnaden beräknas inte medföra några framkomlighetsproblem i 
anslutningen till Prästavägen eller i trafikplats Stubbarp. Kapacitetsberäkningar 
visar att transporterna över Prästavägen kan ske utan att framkomligheten 
påverkas negativt. Kommunen anser att den negativa förändringen av markvägens 
utformning är av marginell betydelse för de som ska använda vägen. I bil är den 
nya körsträckan väldigt kort. Det blir en klar förbättring med cykel då det blir 
säkrare och genare att ta sig  fram på den nya cykelvägen i den södra delen av 
planområdet. Placeringen av den nya bebyggelsen är inte i det släpp som 
kommunen vill bevara enligt översiktsplanen. Bullernivåerna kommer inte att 
överstiga de riktvärden som finns. Verksamheten ska följa miljöbalkens 
lagstiftning. Detta kommer att prövas mer detaljerat i bygglovsprocessen. 
Olycksrisken påverkas inte av hur brett dagvattendiket är. Dagvattenmagasinet 
byggs med flacka slänter och erosionsskydd i botten. Att bygga med flacka slänter 
är det som anses vara mest tryggt. Kommunen följer branschpraxis vad det gäller 
utformning av dagvattendiket. Övriga kommentarer noteras. 

 
SAKÄGARE 4 (2020-06-29) 
Yttrandet är inskickat av fyra privatpersoner. Fastighetsägarna har gjort omfattande 
investeringar i sina fastigheter och bedömer att detaljplaneförslaget kommer att minska 
fastighetsvärdet med minst hälften och framförallt kraftigt försämra boendemiljön. 
Fastighetsägarna menar att det vore mycket olyckligt om detaljplanen fördärvar alla de 
värden som det gamla jordbruksområdet i norra Viken har. Fastighetsägarna är inte emot 
en utveckling av verksamheten, men menar att det måste ske med relevans och respekt 
för närmiljön och alla de värden som är kopplade till boende, turism, rekreation, natur 
och lantbruk. Fastighetsägarna menar att de förslagna byggnaderna är enorma och 
kommer att upplevas som en vägg inpå deras fastigheter. De kommer också att påverka 
siktlinjerna för stora delar av Viken och förändra Vikens silhuett från havet. 
Fastighetsägarna anser att höjden och den totala byggytan måste minskas drastiskt och 
hänsyn måste tas till omkringliggande miljö. Att byggherren vill göra byggnaden ljus och 
lätt tar inte bort de stora volymerna. Fastighetsägarna menar att trafiken på väg 111, 
avfarten mot Viken och trafiken på Prästavägen ökar. Infarten till Viken blir också 
påverkad av ett trafikmässigt sämre flyt samt att känslan av att passera ett industriområde 
när man är på väg in i Viken förstärks. De föreslagna byggnadsvolymerna motsvarar cirka 
24 gånger Välinges befintliga kontorsbyggnad, vilket skulle bli ett nytt och påtagligt inslag 
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i landskapsbilden från samtliga väderstreck. Siktlinjerna anses påverkas mot det öppna 
landskapet åt nordost, Vikens samhälle och landsbygd samt havs/strandslinjen. En 20 
meter hög byggnad syns från långt ute på havet. Boendemiljön skulle påminna om att bo i 
ett industriområde. Detta påverkar inte bara boende utan också de förbipasserande på 
Brännans Byaväg som används för rekreation. Fastighetsägarna menar också att 
volymerna inkräktar brutalt på jordbrukslandskapet mellan Lerberget och Viken, som 
pekas ut som viktig i kommunens översiktsplan. Vidare menar fastighetsägarna att det 
endast är trafikanterna utmed väg 111 som kommer att uppleva det kvarvarande öppna 
landskapet ner mot havet. Fastighetsägarna menar att kommunen felaktigt i undersökningen 
om betydande miljöpåverkan bedömt att det öppna landskapet mellan Viken och Lerberget 
påverkas måttligt. De menar att påverkan blir stor och olycklig. Fastighetsägarna menar 
också att det finns risk för ökade bullernivåer, ökade utsläpp av rök och gas samt ökade 
lukter. Fastighetsägarna menar också att de kulturhistoriska byggnaderna i 
detaljplaneförslaget kommer att byggas för helt mot söder och väster. Fastighetsägarna 
menar också att en breddning av dagvattendiket nära en skola genererar en olämplig 
miljö, då det föranleder en stor olycksrisk för barn. Utmed Brännans Byaväg passerar 
också barn då de cyklar till aktiviteter på Lerbergets idrottsanläggning. Fastighetsägarna 
menar att den nya föreslagna markvägen mellan Prästavägen och Brännans Byaväg 
kommer att påverka boendemiljön och fastighetsvärdet negativt, då det blir längre att 
köra och den nya vägen kommer att upplevas som att köra igenom ett industriområde 
istället för på en landsväg. De blir också tvingade att dela väg med intern industritrafik 
och göra två onödiga tvära svängar. Upplevelsen av att köra genom en industri kommer 
också att påverka de motionärer som använder Brännans Byaväg som rekreationsstråk. 
En intern transportled på prickat område väster om den norra byggnadsvolymen skulle ge 
känslan av tung transporttrafik även på Brännans Byaväg. Detta är också en faktor som 
fastighetsägarna menar påverkar deras boendekvalitet och fastighetsvärde negativt. Det 
gäller även att miljön runt gårdarna förändras av de enorma byggnadsvolymer som 
föreslås, då det kommer att utgöra en fond när man hittar åt öst, norr eller söder. Även 
från havssidan kommer boendet ställas mot en fond av höga lagerbyggnader istället för 
natur. Fastighetsägarna menar att det kommer att påminna om att bo mitt i ett 
industriområde. Fastighetsägarna menar att lagerbyggnaderna bör dras in mot tomternas 
mitt med större släpp mot både ny infartsväg och Brännans Byaväg. Byggnadernas 
maxhöjd måste dras ner till 10 meter, likt de byggnader som ligger bakom Välinges 
befintliga kontorsbyggnad. Detta menar fastighetsägarna är den absolut viktigaste 
punkten. Vidare menar fastighetsägarna att en gemensam infartsväg med industrins 
transporter från Prästavägen ska undvikas genom en egen infart till vägen. Den nya 
infartsvägen bör vara fem meter bred. Vidare menar fastighetsägarna att det inte bör 
finnas några transportvägar väster om den norra byggnaden. Det bör finnas en tät och 
hög trädplantering/häck utmed den yttersta gränsen samt längs hela den nya infartsvägen 
från Prästavägen. Fastighetsägarna menar att det bör tas fram en konsekvensbeskrivning 
gällande hårdgjorda ytor för att tydliggöra eventuella negativa miljöeffekter gällande de 
förmodade stora vattenvolymer som vid nederbörd leds bort från nyanlagda ytor, i 
storleksordningen upp till 7-9 hektar. Likaså bör denna konsekvensbeskrivning även 
avhandla en detaljerad miljöplan för borttagande av befintlig dammbyggnad samt för på 
vilket sätt befintliga ledningsdragningar skall hanteras, både i praktisk såsom 
fastighetsrättslig mening. Fastighetsägaren menar att man vid hanteringen av 
Hallandsåsens tunnelbygge lyckades föra bort så pass mycket ytligt grundvatten att 
jordbruket inte kunde bedrivas vidare.  
 
Fastighetsägarna har i yttrandet också skickat med kommentarer som är kopplade till det 
digitala samrådsmötet samt till maildialoger och möte mellan fastighetsägarna och 
byggherren. Dessa hanteras som en del av yttrandet. Fastighetsägarna menar att vad som 
anses som fint och fult är subjektivt. Byggherren har, enligt fastighetsägarna, hävdat att 
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marken varit avsedd för industriändamål även i föregående översiktsplaner samt hävdat 
att det inte går att styra utformning, placering, användning och hur man sköter 
verksamheten i en detaljplan. Detta anser fastighetsägarna är felaktigt då de menar att det 
är i en detaljplan man reglerar ramarna. En detaljplan gäller lång tid framöver och flera 
bygglov kan sökas inom ramarna för detaljplanen. Fastighetsägarna menar vidare att det 
skapas en osäkerhet kring framtiden då man hänvisar till att saker kan lösas i 
bygglovsskedet och att kommunens tillit till byggherren inte är en tillräcklig garanti för 
framtiden. Fastighetsägarna menar vidare att byggherren har uttryckt ödmjukhet avseende 
kringmiljön och menar att byggherren sagt att grannarna ska samråda så att byggnationen 
kan ske utan att den stör den fina lantliga miljön samt att de vill skapa grönområden och 
plantera träd utmed Brännans Byaväg. Fastighetsägarna menar att det är bra att 
kommunen alltid har värnat om att bevara och säkerställa ett öppet landskap mellan 
Viken och Lerberget samt att natur och odlingsmiljö bidrar till att främja den biologiska 
mångfalden. Fastighetsägarna menar att deras förslag till justeringar av detaljplanen skulle 
göra det möjligt att tillgodose dessa och andra centrala värden i närområdet och bidra till 
att behålla det unika samspel mellan olika intressen som hittills funnits i området. 
Fastighetsägarna har också bifogat bilder. Enligt fastighetsägarna beskriver bild 1 hur den 
högre delen på en industribyggnad dominerar och utgör det samlade intrycket trots att 
byggnaden består av olika höjder. Bild 2 är en tagen från havet och beskriver att 
silhuetten skulle förändras drastiskt. Bild 3 är tagen från Brännan 8:1 där man ritat in ett 
streck för en 20 meter hög byggnad. Bild 4 visar utsikten från Brännan 8:1 och man 
menar på att hela vyn kommer att upptas av en massiv byggnadsvolym. 
 
Kommentar: Det har kommit in flera synpunkter om höjderna och därför minskas 
höjderna ner. Den största delen av bebyggelsen kommer att bli max 12 meter, 
endast 1100 m2 byggnadsarea tillåts bli max 20 meter hög. Även den totala tillåta 
bruttoarean sänks med 22 500 kvadratmeter. Utbyggnaden beräknas inte medföra 
några framkomlighets- eller trafiksäkerhetsproblem i anslutningen till 
Prästavägen eller i trafikplats Stubbarp. Kapacitetsberäkningar visar att 
transporterna över Prästavägen kan ske utan att framkomligheten påverkas 
negativt. Sikten är god i korsningspunkten varför bedömningen är att 
trafiksäkerheten för den korsande trafiken såväl som för den genomgående 
trafiken på Prästavägen är god. I kommunens översiktsplan är området utpekat 
som ett nytt verksamhetsområde. Placeringen är inte i det släpp som kommunen 
avser bevara enligt översiktsplanen. Verksamheten som kommer att etableras 
inom området ska g ivetvis följa miljöbalkens lagstiftning. Detta kommer att 
prövas mer detaljerat i bygglovsprocess, och eventuell anmälningsprocess enligt 
miljöbalken. Byggrätten flyttas västerut från de kulturhistoriska byggnaderna. Det 
har gjorts uträkningar på dagvatten, vilket har resulterat i att man breddar 
dagvattendiket. Olycksrisken påverkas inte av hur brett dagvattendiket är. 
Dagvattenmagasinet byggs med flacka slänter och erosionsskydd i botten. Att 
bygga med flacka slänter är det som anses vara mest tryggt. Kommunen följer 
branschpraxis vad det gäller utformning av dagvattendiket. Detaljplanen kommer 
inte att generera mer trafik på Brännans Byaväg, då all transport sker genom 
anslutningen från Prästavägen. Det kommer att föras in i detaljplanen att träd ska 
finnas utmed Brännans Byaväg och utmed exploatörens södra fastighetsgräns. Av 
framkomlighets- och trafiksäkerhetsskäl är det endast lämpligt att ha en 
anslutning på Prästavägen in till området. Kommunen anser att den negativa 
förändringen av markvägens utformning är av marginell betydelse för de som ska 
använda vägen. I bil är den nya körsträckan väldigt kort. Det blir en klar 
förbättring med cykel då det blir säkrare och genare att ta sig  fram på den nya 
cykelvägen i den södra delen av planområdet. Bevattningsdammen kommer att 
fyllas igen. Inom kvartersmarken kommer ledningarna att markeras ut med ett u-
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område. Effekten på grundvattnet beräknas inte bli så omfattande att det försvårar 
för kringliggande jordbruk. I detaljplanen läggs till en planbestämmelse om att 
källare ej får inredas, eftersom att grundvattennivåerna är relativt höga. 
Fastighetsägarna har rätt i att detaljplanen ska reglera ramarna och att en 
detaljplan kan gälla under en lång period. Kommunens avsikt är inte att frågor om 
utformning, placering och användning ska beslutas först i bygglovet utan det ska 
och har styrts i detaljplanen, exempelvis genom hur hög bebyggelsen får bli, var 
inom planområdet som byggnader får uppföras samt ytor där träd ska finnas. I 
planen regleras även hur ventilation och kompressorer, som kan orsaka buller, får 
placeras.  
 
SAKÄGARE 5 (2020-06-29) 
Yttrandet är inskickat av 7 privatpersoner. Fastighetsägarna upplever att översiktsplanen 
är anpassad efter företagets intressen. Fastighetsägaren menar att kommunen tolkar 
miljöbalken fel. De anser att jordbruksmarken kan användas till odling av livsmedel 
istället, då den är av yppersta kvalitet. Fastighetsägarna skriver att kommunen åsidosätter 
miljöbalkens krav med hänvisning till att det är ett litet markområde och menar att 
kommunen visar otroligt dålig insikt och förståelse gällande vikten av att kunna förse 
befolkningen med livsmedel. De menar att det finns tydliga incitament från statens sida 
att den stadsnära odlingsmarken måste skyddas och att verksamheten utan problem kan 
placeras på industrimark istället. Vidare menar fastighetsägarna att den planerade 
verksamheten inte är samhällsviktig. Fastighetsägarna menar att väg 112 har planerat och 
utformats för transporter med tung trafik och farligt gods och att det därför är lämpligt 
att anlägga industri och andra verksamheter i anslutning till väg 112. Fastighetsägarna 
menar att tung trafik kommer att öka på väg 111 och att det visar på dålig 
samhällsplanering och insikt om konsekvenser av ökande trafik, då det redan idag finns 
trafikbullerproblem från väg 111. De menar att det saknas bullerreducerande åtgärder i 
planförslaget, vilket uppfattas som kränkande mot de boende i Viken. Fastighetsägarna 
menar att det är viktigt att bevara bevattningsdammen, då den är viktig för många olika 
djur och växter. De kritiserar inventering som gjorts av bevattningsdammen och menar 
att det inte är relevant att endast rikta in sig på några speciella arter. De menar att efter 
den nya dragningen av väg 111 har habitatsområden drastiskt påverkats och 
bevattningsdammen därför är en viktig oas. Bevattningsdammen är också viktig för 
jordbruket i händelse av värme och torka, då den kan användas vid bevattning av 
livsmedelsproduktion och släckning av bränder. Fastighetsägarna uppmanar styrande och 
tjänstemän att visa mod genom att avstå från vissa förslag och önskemål. 
  
Kommentar: Den största delen av obebyggd mark i kommunen är jordbruksmark, 
vilket gör det är svårt att hitta annan mark. Detaljplanen gäller också utbyggnad 
av en befintlig  verksamhet och ligger strategiskt intill väg 111. Etableringen är 
viktig  då den bland annat genererar nya arbetstillfällen. Både väg 111 och väg 112 
är utpekade som trafikleder för lastbilstransport och farligt gods. Buller har 
studerats och värdena överstiger inte riktlinjerna. Bevattningsdammen anlades 
någon gång under 1970-80-tal. Den omfattas inte av biotopskydd, men kan 
naturligtvis ha värden ändå. Den är dock djup, har branta sidor och hyser mycket 
lite vegetation, en typisk bevattningsdamm. Skogen runt om är ung, högst 30-35 
år, trivial, delvis planterat viltskydd. I ett uppodlat landskap har den vissa värden, 
men de är inte sådana att andra intressen behöver stå åt sidan. Det har g jorts en 
utredning som anses vara tillräcklig. Det är oftast groddjur som utgör de högsta 
naturvärdena i sådana här miljöer. Avskärningen från landsbygden reducerar 
värdet då den nu saknar koppling dit. Bevarandet av denna ”oas” kan till och med 
bli negativt i att den fortsätter utöva lockelse för vilt som måste passera väg 111. 
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Dammen är anlagd för bevattning av åker som nu kommer att exploateras, varför 
den inte längre behövs. Övriga kommentarer noteras. 
 
VIKENS MONTESSORI (2020-06-29)  
Vikens montessori AB menar att förskole- och skolverksamheten som ligger i anslutning 
till det föreslagna planområdet kommer att påverkas negativt av planen. Den planerade 
bebyggelsen kommer påverka skolans attraktionskraft negativt gentemot vårdnadshavare, 
barn och anställda. Skolan menar att den planerade bebyggelsen avsevärt kommer att 
påverka den lantliga idyllen. Skolan vill ha en mer detaljerad plan för hur kommunen 
tänker att den parkliknande miljön som presenteras ska se ut, vilka träd som ska planteras 
med mera. Skolan vill också ha en utförlig ritning av den planerade utbyggnaden av 
dagvattnet och det staket som planeras att sättas upp. Skolan menar vidare att det behövs 
en tydlig beskrivning av hur barn förhindras att komma in på verksamhetsområdet via 
parkzonen. Skolan vill också ha en tydligare presentation av hur byggnaderna ska se ut. 
Det har redan byggts en stor hög intilliggande byggnad sydväst om skolan och skolan är 
kritiska mot att en ännu högre byggnad hamnar på andra sidan. Skolan är också mycket 
oroade över att bullernivåerna höjs och att det blir en ökad trafik som medför ökade 
utsläpp. Detta medför skadliga effekter på skolans barn och anställdas hälsa. Skolan vill 
också ha en utförlig konsekvensanalys av den ökande trafikens effekter på barns säkerhet 
och hälsa.  

Kommentar: Byggnaderna i det nya området kommer att anpassas till de 
befintliga byggnaderna både söder om och öster om detaljplanen. I detaljplanen 
läggs till att träd ska finnas utmed Brännans Byaväg och i den södra delen av 
exploatörens fastighet. Kommunen har inte någon rådighet över vilka träd som 
ska planteras utan detta är upp till exploatören att bestämma. Kommunen följer 
branschpraxis vad det gäller utformning av dagvattendiket. Dagvattenmagasinet 
byggs med flacka slänter och erosionsskydd i botten. Studier visar att staket ger 
en falsk trygghet och att bygga med flacka slänter är det som anses vara mest 
tryggt. Inom användningsområde PARK kommer det att finnas ett dagvattendike 
som gränsar till exploatörens verksamhetsområde. Det kommer således bli en 
tydlig barriär till verksamhetsområdet. Nya skisser på hur bebyggelsen ska se ut 
har tag its fram. Höjderna minskas ner. Den största delen av bebyggelsen kommer 
att bli max 12 meter, endast 1100 m2 byggnadsarea tillåts bli max 20 meter hög. 
Bullernivåerna bedöms inte komma att överstiga de riktvärden som finns. Det 
kommer inte att tas fram en konsekvensanalys för barns säkerhet och hälsa, då det 
redan bedöms vara utrett i planen. 

 
SWEDEGAS AB (2020-06-29) har inget att erinra. 
 

ÖVRIGA PRIVATPERSONER  
PRIVATPERSON 1 (2020-06-16)  
Privatpersonen menar att det är fullkomligt vansinnigt det kommunen gör mot Viken. 
Privatpersonen menar att kommunen inte lyssnar på bybornas åsikter och att kommunen 
nu förstör byn. Förslaget passar inte in och privatpersonen uppmanar kommunen att göra 
om och göra rätt. 
 
Kommentar: Byggnaderna i det nya området kommer att anpassas till de 
befintliga byggnaderna både söder om och öster om detaljplanen. Övriga 
kommentarer noteras. 
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PRIVATPERSON 2 (2020-06-16)  
Privatpersonen menar att det är bra att företaget har möjlighet att expandera, men anser 
att man bör använda industrimark istället för att bygga på brukbar åkermark, som 
dessutom är Sveriges bördigaste. Dessutom menar privatpersonen att det råder en global 
matförsörjningskris. Vidare menar privatpersonen att beslutsfattarna har ett ansvar för att 
förvalta tillgångarna över tid. 
 
Kommentar: Den största delen av mark i kommunen är jordbruksmark. 
Detaljplanen gäller utbyggnad av en befintlig  verksamhet. Området ligger intill 
tätorten och intill väg 111. Placeringen anses därför vara lämplig  då transporterna 
har nära till väg 111. Övriga kommentarer noteras. 

PRIVATPERSON 3 (2020-06-20) 
Privatpersonen vill starkt protestera mot detaljplanen. Privatpersonen anser att 
storindustri inte bör placeras i Viken utan ser hellre att bebyggelsen placeras någon 
annanstans där det inte stör boende. Privatpersonen anser att man tidigare planerade för 
småföretag i Viken, medan detta förslag innebär att ett större företag kan expandera. 
Privatpersonen ifrågasätter om det kommer blir en ännu större expansion i framtiden. 
Privatpersonen anser att kommunen prioriterar det som ger mest intäkter och invånare 
till kommunen. 
 
Kommentar: Planen styr att marken kan användas till verksamhet (Z). Z innebär 
verksamheter med begränsad omgivningspåverkan. Det innebär att verksamheter 
som i begränsad utsträckning avger lukt, buller, ljusstörningar eller andra typer av 
störningar kan lokaliseras här. Verksamheter med större påverkan bör lokaliseras 
inom industri som markeras med ett J på plankartan. Inom detaljplanområdet 
tillåts inte industri (J). Övriga kommentarer noteras. 
 
PRIVATPERSON 4 (2020-06-23) 
Privatpersonen anser att förslaget är av stor betydelse för de boende i närområdet och vill 
att kommunen ska ge de boende i närområdet kompensation i form av 
landskapsförbättringar. Det skulle innebära en ridå mot kommande bebyggelse, som 
exempelvis kan bestå av fler träd eller bullervallar. Privatpersonen anser att kommunen 
har gjort en avvägning om att den nya byggnationen väger tyngre än de boendes intressen 
och att kommunen borde engagera sig mer och ge stöd till de boende i närområdet till 
den förslagna planen. Privatpersonen har bifogat en bild där man har ritat in en bullervall, 
liknande den som finns vid Lerbergskolan, längs Brännans Byaväg. 
  
Kommentar: Många har haft synpunkter på att träd bör planteras för att 
byggnaderna ska uppfattas som mindre påtagliga. I plankartan och 
planbeskrivningen läggs det därför till att träd ska finnas utmed Brännans Byaväg 
och utmed exploatörens södra fastighetsgräns. Bullervall bedöms inte vara 
nödvändig och styrs därför inte i planen, däremot visar exploatörens ritningar 
vallar. Övriga kommentarer noteras. 
 
PRIVATPERSON 5 (2020-06-23) 
Privatpersonen anser att föreslagen byggnation inte passar in i ett litet samhälle som 
Viken och menar att de boende på Solrosvägen tycker att det är härligt med det öppna 
landskapet. Enligt privatpersonen är det försent att göra något åt den befintliga 
byggnationen, på den östra sidan om Prästavägen, men anser att mer inte behöver 
förstöras. Privatpersonen anser att det finns gott om industriområden att lägga föreslagen 
byggnation på och att Viken inte är beroende av detta företag. Om byggnationen ändå 
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kommer uppföras på platsen tycker privatpersonen att det bör byggas en hög bullervall 
utmed grusvägen (den västra sidan). Träden ska också finnas kvar och bli fler så att 
känslan av natur finns kvar. Byggnaden ska inte överstiga 10 meter i nockhöjd. 
Privatpersonen anser också att de tre byggnaderna som är bevarandevärda är väldigt fina 
och att även miljön är vacker och ifrågasätter varför man ska bevara husen om man ändå 
ska förstöra miljön runt om.  
 
Kommentar: En bullervall bedöms inte vara nödvändig och styrs därför inte i 
planen, däremot visar exploatörens ritningar vallar. Många har haft synpunkter på 
att träd bör planteras för att byggnaderna ska uppfattas som mindre påtagliga. I 
plankartan och planbeskrivningen läggs det därför till att träd ska finnas utmed 
Brännans Byaväg och i exploatörens södra fastighetsgräns. Det har också kommit 
in flera synpunkter om höjderna och därför minskas höjderna ner. Den största 
delen av bebyggelsen kommer att bli max 12 meter, endast en liten del av 
bebyggelsen kommer att bli max 20 meter hög. Placeringen anses lämplig  då den 
ligger intill befintlig  verksamhet och närhet till väg 111. Närheten till väg 111 är 
viktig, eftersom lastbilarna inte behöver köra igenom ett samhälle utan snabbt 
kommer ut på den stora vägen. Prickmarken, det vill säga mark som inte får 
bebyggas, runt de bevarandevärda byggnaderna utökas. 
 
Privatpersonen inkommer efter samrådstiden med ett tillägg till föregående inlägg (ovan). 
Privatpersonen undrar vem som äger marken mellan företagets befintliga byggnad (på 
den östra sidan om Prästavägen) och väg 111 och menar att det området vore bättre 
lämpat, eftersom det är lätt att göra en avfart för lastbilarna och att de stora byggnaderna 
inte hamnar nära en skola eller ett bostadsområde. 
 
Kommentar: Exploatören som har ansökt om detaljplanen äger inte den marken. 
Den är heller inte möjligt att bygga till fler anslutningar till väg 111. Väg 111 är 
Trafikverkets väg. De ser till regional framkomlighet och trafiksäkerhet och vill 
därför inte ha fler anslutningar till väg 111. Viken har redan fyra anslutningar till 
väg 111, vilket anses vara tillräckligt för en ort av Vikens storlek. 
 
PRIVATPERSON 6 (2020-06-23) 
Privatpersonen menar att den föreslagna detaljplanen strider mot en närliggande 
detaljplan, Brännan 23:4, som syftar till att bevara ett obebyggt område mellan Viken och 
Lerberget. Privatpersonen menar att förslaget istället kommer binda Viken och Lerberget 
närmare varandra. Privatpersonen menar också att volymerna på föreslagen byggnation 
inte är anpassad för villasamhällen med inslag av fiskelägeskaraktär som Viken och 
Lerberget. Privatpersonen ifrågasätter om den föreslagna byggnaden verkligen kan smälta 
in i ett villasamhälle och menar att både ljusa och mörka byggnader kan upplevas som 
barriärer. Detta efter att stadsarkitekten under det digitala samrådsmötet sagt att 
byggnaderna i förslaget är ljusa och därför skulle smälta in bättre i omgivningen. 
Privatpersonen menar att den föreslagna byggnationen kommer att upplevas som en 
oönskad barriär mellan samhället och den omkringliggande landsbygden. Privatpersonen 
menar också att det inte är försvarbart ur ett hållbarhetsperspektiv att exploatera 
jordbruksmark med värde 7 eller högre. Privatpersonen skriver också att planen strider 
mot kommunens slogan välkommen till vårt paradis och menar att ett paradis med uttalade 
riksintresse inte ska vara omgivet av stora industri- och lagerbyggnader som syns från 
både landsbygden och havet. Privatpersonen menar att den närliggande skolans 
verksamhet kommer påverkas negativt av exempelvis buller och utsläpp och att 
bebyggelsen därför är ett direkt hot mot skolans fortlevnad. Privatpersonen anser även att 
den smala så kallade parken inte kommer att nyttjas av eleverna. Privatpersonen anser att 
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om det hade varit en kommunal skola istället för en privat hade planen inte varit aktuell 
här.  
 
Kommentar: Den ännu inte antagna detaljplanen för Brännan 23:4 ligger längre 
västerut från denna planen. Placeringen är inte i det släpp mellan Viken och 
Lerberget som kommunen vill bevara enligt översiktsplanen. I översiktsplanen 
pekas området ut som ett verksamhetsområde. Byggnaderna i det nya området 
kommer att anpassas till de befintliga byggnaderna både söder om och öster om 
detaljplanen. Det har kommit in flera synpunkter om höjderna och därför minskas 
höjderna ner. Den största delen av bebyggelsen kommer att bli max 12 meter, 
endast 1100 m2 byggnadsarea tillåts bli max 20 meter hög. Även den totala tillåta 
bruttoarean sänks med 22 500 kvadratmeter. Det innebär att byggnaderna inte 
kommer att bli lika påtagliga och uppfattas som en barriär. Placeringen anses 
lämplig  då den ligger intill befintlig  verksamhet och närhet till väg 111. Närheten 
till väg 111 är viktig , eftersom lastbilarna inte behöver köra igenom ett samhälle 
utan snabbt kommer ut på den stora vägen. Den största delen av obebyggd mark i 
kommunen är jordbruksmark, vilket gör det är svårt att hitta annan mark. 
Höganäs kommuns slogan är ”väl värt att investera i”. Planområdet anses inte 
strida mot några riksintressen. Riksintresse kustzon är det enda riksintresset som 
berörs av planområdet, men då det gäller utveckling av näringsliv och befintlig  
tätort utgör inte riksintresset ett hinder. Verksamheten får inte ge ifrån sig  utsläpp 
eller buller över gällande riktlinjer. Området markerat som PARK är avsedd främst 
för dagvattenhantering samt cykelväg, inte som en vistelseyta för skoleleverna. 
Övriga kommentarer noteras. 
 
PRIVATPERSON 7 (2020-06-25) 
Privatpersonen motsätter sig detaljplanen, eftersom den kommer att ha en direkt 
påverkan på privatpersonens närmiljö. Byggnaderna anses bli för stora, då en 20 meter 
hög byggnad kommer upplevas som en vägg istället för den befintliga utsikten över det 
fria och öppna landskapet. Privatpersonen ifrågasätter om det kommer gå att få någon 
kompensation för värdefallet på sitt hus. Privatpersonen menar också att 
ventilationsfläktar kommer att låta, även under kvälls- och nattetid. Privatpersonen menar 
att Viken är en idyll och är rädd att Viken förlorar sin dragningskraft när samhället 
förvandlas till en typiskt industriell förort. Privatpersonen tycker inte att området ska 
bebyggas alls eller också att projektet tonas ner. Om byggnationen blir av föreslås ett 
maxtak på 10 meter. 
 
Kommentar: Det har kommit in flera synpunkter om höjderna och därför minskas 
höjderna ner. Den största delen av bebyggelsen kommer att bli max 12 meter, 
endast 1100 m2 byggnadsarea tillåts bli max 20 meter hög. Även den totala tillåta 
bruttoarean sänks med 22 500 kvadratmeter. Det har också kommit in synpunkter 
på att träd bör planteras för att byggnaderna ska uppfattas som mindre påtagliga. 
Detaljplanen får därför bestämmelser om att träd ska finnas utmed Brännans 
Byaväg och ut mot exploatörens södra fastighetsgräns. Ersättning ges inte vid 
planskada, det vill säga en eventuell värdeminskning på en fastighet. 
Fastighetsägare kommer därför inte kunna få kompensation för eventuellt 
värdefall på sitt hus. Planen får en bestämmelse om störningsskydd (m 2), vilket 
reg lerar att bullerkällor, såsom ventilationsaggregat och kompressorer, ska 
placeras så att ljudet riktas bort från skola och närliggande bostäder. Övriga 
kommentarer noteras. 
 
 
 



SAMRÅDSREDOGÖRELSE, 2021-08-19,  DETALJPLAN FÖR STUBBARP 39:2 MED FLERA 

 
20             SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN 

 
 

PRIVATPERSON 8 (2020-06-26)  
Yttrandet är inskickat av två personer. Privatpersonerna menar att när de flyttade in i sitt 
hus hade de bland annat betesmark och grön vegetation, men att det nu kommer att bo i 
ett industriområde. De anser att det är olämpligt att tillåta en så stor verksamhet i Viken. 
Dessutom menar privatpersonerna att de har fått besked från kommunen om att 
ytterligare expansion av Stubbarp 39:3 inte skulle ske, trots det har det uppförts stora 
byggnader på Stubbarp 39:3 och fastigheten på Apelvägen. Privatpersonerna anser att 
höjden på byggnationen bör max vara 15 meter i området B för att värna om 
landskapsbilden. Prickmarken längs med Brännans Byaväg är i den södra delen indragen 
jämfört med norra delen. Prickmarken bör löpa med samma avstånd till Brännans Byaväg 
längs hela fastigheten. Byggnadsytan kan kompenseras genom att prickmarken mot 
Prästavägen minskas med samma yta. Privatpersonerna anser också att den befintliga 
busk- och trädridå som finns utmed Brännans Byaväg ska finnas kvar och kompletteras 
med naturlika planeringar som avskiljer den planerade byggnationen mot Brännans 
Byaväg och den befintliga villabebyggelsen. Privatpersonerna ifrågasätter också vad 
planbestämmelsen park innebär, då den ska innefatta både cykelväg och 
dagvattenhantering. Var blir parken av? De undrar också om markvägen ska ingå i 
parkområdet? För område C önskar privatpersonerna en högsta byggnadshöjd på max 12 
meter samt mycket grönska för att rena luften från föroreningar. Ett höglager är 
lämpligare att uppföra i anslutning till den befintliga kontorsbyggnaden på fastigheten 
39:3 eller på annan plats. Privatpersonerna anser också att utveckling är ett för stort 
begrepp och bör preciseras. Privatpersonerna anser att det är olämpligt med tung trafik på 
Prästavägen, som är smal, där trafiken också korsar Prästavägen mellan de olika 
verksamheterna. Prästavägen anses bli hårt belastad med utbyggnaden av förslaget samt 
genom det redan påbörjade nya bostadsområdet i öster samt trafik till/från skola. 
Privatpersonerna menar vidare att det finns risk för att man kör igenom Viken istället för 
att köra ut på väg 111. De anser också att det är för långt till kollektivtrafik och att 
personalen till företaget därför kommer att köra bil istället. De ifrågasätter också hur 
verksamheten bidrar till minskade utsläpp på väg 111. Privatpersonerna anser att det inte 
är lämpligt att tillåta den föreslagna detaljplanen och att det borde finnas bättre område 
för den föreslagna verksamheten. Privatpersonerna ifrågasätter också varför de boende 
längs Solrosvägen och norra delen av Svanebäck inte har blivit informerade om det 
pågående detaljplanearbetet.  
 
Kommentar: Detta förslag till detaljplan rör inte fastigheten Stubbarp 39:3. Det 
har kommit in flera synpunkter om höjderna och därför minskas höjderna ner. 
Den största delen av bebyggelsen kommer att bli max 12 meter, endast 1100 m2 

byggnadsarea tillåts bli max 20 meter hög. Den prickade marken mot Prästavägen 
är bredare då ytan behövs för in- och utfarter samt för parkering. Anledningen till 
att marken är prickad på den nordvästra sidan är på grund av ledningar som ligger 
i marken. De kommer att förtydligas med ett så kallat u-område i plankartan. Det 
kommer att föras in i detaljplanen att träd ska finnas utmed Brännans Byaväg och 
utmed exploatörens södra fastighetsgräns. Detta för att minska känslan av ett 
verksamhetsområde. Användningsytan PARK innehåller dagvattenhantering samt 
cykelväg. Markvägen ska inte ingå inom parkområdet utan ska finnas inom den 
privata marken, verksamhetsområdet (Z). Utveckling ska ingå under 
användningsområde Z, vilket betyder verksamheter med begränsad 
omgivningspåverkan. Det innebär att verksamheter som i begränsad utsträckning 
avger lukt, buller, ljusstörningar eller andra typer av störningar kan lokaliseras här. 
Verksamheter med större påverkan bör lokaliseras inom industri som markeras 
med ett J på plankartan. Denna detaljplan tillåter inte industri (J). Utbyggnaden 
beräknas inte medföra några framkomlighets- eller trafiksäkerhetsproblem i 
anslutningen till Prästavägen eller i trafikplats Stubbarp. Kapacitetsberäkningar 
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visar att transporterna över Prästavägen kan ske utan att framkomligheten 
påverkas negativt. Sikten är god i korsningspunkten varför bedömningen är att 
trafiksäkerheten för den korsande trafiken såväl som för den genomgående 
trafiken på Prästavägen är god. Området anses vara lämpligt då företagets 
befintliga verksamhet ligger intill detta område och i nära anslutning till väg 111. 
Det innebär att de tunga transporterna inte behöver gå igenom samhället. 
Samtliga sakägare har blivit informerade om samrådet genom ett utskick. 
Sakägare är de som anses vara direkt berörda av detaljplanen och som äger en 
fastighet inom planområdet eller en fastighet som gränsar till planområdet. 
Kommunen kommer dock inför granskningen att kungöra planen i 
Lokaltidningen/HD så att fler medborgare får kännedom om detaljplanen. 
 
PRIVATPERSON 9 (2020-06-26) 
Yttrandet är inskickat av två personer. Privatpersonerna menar att kommunen tidigare 
lovat att det inte skulle ske några ytterligare byggnationer efter att kontorsbyggnaden 
uppfördes. De menar att förslaget innebär att området nu blir ett industriområde och 
ifrågasätter hur det kunde bli så. Privatpersonerna motsätter sig kontorsbyggnader med 
en höjd på 20 meter på grund av deras integritet. De menar vidare att parkområdet måste 
blir större med en utökning av trädridå längs dagvattnet i söder och väster. De ifrågasätter 
hur mycket park som blir kvar när den ska innefatta dagvatten, cykelväg och markväg. I 
område C menar privatpersonerna att om det ska bebyggas så bör inte nockhöjden bli 
mer än 12 meter. Nya träd måste planteras längs med den västra gränsen fram till väg 111. 
Privatpersonerna menar att det känns olämpligt att använda Prästavägen, eftersom den 
redan idag trafikeras hårt och att det kommer bli värre med det nya antalet fordon per 
dygn. Väg 111 är också mycket belastad med tanke på miljön. Privatpersonerna menar att 
den nya verksamheten borde läggas i Helsingborg istället. Privatpersonerna anser också 
att det är lämpligare att ha kvar bevattningsdammen som en reservoar vid brand. De 
ifrågasätter hur en brand släcks med två brandposter. Vidare menar de att kommunen 
redan har små vattenresurser. Privatpersonerna anser att marken blir förorenad av den 
stora mängd fordon och att föroreningarna rinner ut i dagvattnet och ner på badstranden, 
vilket är direkt olämpligt. Privatpersonerna menar att det är viktigt att mäta 
luftföroreningar i Svanebäcksområdet kontinuerligt. Privatpersonerna menar att det inte 
är några konkreta besked i planen utan massor av antagande och de ifrågasätter vad som 
händer om inget blir som kommunen antar. Av den anledningen är det olämpligt att 
tillåta detaljplanen. Privatpersonerna menar vidare att det måste finnas lämpligare 
områden att bygga på än på denna fina jordbruksmark och naturområde. 
 
Kommentar: I kommunens översiktsplan är området utpekat som ett nytt 
verksamhetsområde. Höjderna minskas ner. Den största delen av bebyggelsen 
kommer att bli max 12 meter, endast 1100 m2 byggnadsarea tillåts bli max 20 meter 
hög. Det kommer att föras in i detaljplanen att träd ska finnas utmed Brännans 
Byaväg och utmed exploatörens södra fastighetsgräns. Användningsytan PARK 
innehåller dagvattenhantering samt cykelväg. I övrigt kommer inte den delen av 
planen att förändras. Markvägen kommer att placeras norr om användningsytan 
PARK, inom område för verksamheter (Z). Området anses vara lämpligt, eftersom 
att företagets befintliga verksamhet ligger intill detta område samt att det är nära 
till väg 111. Räddningstjänsten nyttjar nästan aldrig  vattenreservoarer, eftersom det 
kräver mer personal och mer utrustning som måste underhållas. Istället löser 
Räddningstjänsten detta med tankbilar. Räddningstjänsten utreder behovet av 
antalet brandposter och exploatören ska kontakta Räddningstjänsten för 
strategisk placering av brandposter. Den verksamhet som kommer att etableras 
inom området ska följa miljöbalkens lagstiftning. Detta kommer att prövas mer 
detaljerat i bygglovsprocessen, och eventuell anmälningsprocess enligt 
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miljöbalken. Det görs inga luftmätningar idag. Höganäs är med i Skånes 
luftvårdsförbund som sköter luftövervakningen. Luftmätningar kan g ivetvis bli 
aktuella om exempelvis klagomål tyder på luftföroreningar. Området anses vara 
lämpligt, eftersom att företagets befintliga verksamhet ligger intill detta område 
samt att väg 111 ligger i nära anslutning till området. 
 
PRIVATPERSON 10 (2020-06-27) 
Yttrandet är inskickat av två personer. Privatpersonerna menar att det på 70-talet inte 
fanns några planer på ett stort industriområde och menar vidare att det inte skulle bli 
någon ytterligare byggnation efter att kontorsbyggnaden på den östra sidan av 
Prästavägen uppfördes. De menar att förslaget påverkar området mycket negativt. 
Privatpersonerna menar att i händelse av brand i dessa lager med brännbart material så 
kan det få stora konsekvenser. Privatpersonerna menar också att Prästavägen är smal och 
krokig och redan idag hårt belastad. Den nya byggnationen kommer att generera mer 
tung trafik. Dessutom finns det skolor vid Prästavägen. Privatpersonerna menar att 
företaget måste göra omfattande åtgärder för att förbättra området ut natursynpunkt 
exempelvis genom att planera träd. Privatpersonerna menar dock att det är olämpligt att 
tillåta utbyggnad enligt föreslaget. 
 
Kommentar: I kommunens översiktsplan är området utpekat som ett nytt 
verksamhetsområde. I bygglovsskedet följs allt brandskydd upp enligt regelverket. 
Utbyggnaden beräknas inte medföra några framkomlighets- eller 
trafiksäkerhetsproblem i anslutningen till Prästavägen eller i trafikplats Stubbarp. 
Kapacitetsberäkningar visar att transporterna över Prästavägen kan ske utan att 
framkomligheten påverkas negativt. Sikten är god i korsningspunkten varför 
bedömningen är att trafiksäkerheten för den korsande trafiken såväl som för den 
genomgående trafiken på Prästavägen är god. Det kommer att föras in i 
detaljplanen att träd ska finnas utmed Brännans Byaväg och utmed exploatörens 
södra fastighetsgräns. 
 
PRIVATPERSON 11 (2020-06-27) 
Yttrandet är inskickat av två personer. Privatpersonerna menar att när bygglovet för 
kontorsbyggnaden på Stubbarp 39:3 beviljades fanns det ett tydligt besked om att 
ytterligare utbyggnad av Stubbarp 39:3 inte skulle ske, trots det har det uppförts stora 
byggnader på Stubbarp 39:3 och fastigheten på Apelvägen. Privatpersonerna föreslår att 
högsta byggandshöjd sänks till 15 meter inom område B samt att det inte bör förekomma 
en uppskjutande del på 20 meter i område C. Vidare menar de att byggnaderna inte passar 
in med småhusområdena på Solrosvägen och Apelvägen. De menar att byggnaderna 
kommer upplevas som märkligt i det övrigt öppna landskapet väster om Prästavägen och 
att den norra delen av Viken kommer att förvandlas till ett avskräckande oestetiskt 
industriområde. Prickmarken längs med Brännans Byaväg är i den södra delen indragen 
jämfört med norra delen. Prickmarken bör löpa med samma avstånd till Brännans Byaväg 
längs hela fastigheten. Byggnadsytan kan kompenseras genom att prickmarken mot 
Prästavägen minskas med samma yta. Privatpersonerna anser även att det är olämpligt 
med tung trafik på Prästavägen, som är smal, där trafiken också korsar Prästavägen 
mellan de olika verksamheterna. Prästavägen anses bli hårt belastad med utbyggnaden av 
förslaget samt genom det redan påbörjade nya bostadsområdet i öster samt trafik till/från 
skola. Privatpersonerna anser också att den ökande trafiken med tunga fordon kommer 
att innebära en mycket osäker trafikmiljö, framförallt för barnen. De menar vidare att 
mötet mellan olika fordonsslag på Prästavägen och vid trafikplats Stubbarp gör att 
olycksrisken ökar samt att fler väljer att köra genom Viken istället för ut på väg 111. 
Privatpersonerna anser också att förslaget ökar utsläppen, istället behöver man arbeta för 
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att minska utsläppen. Privatpersonerna ifrågasätter utbyggnaden enligt föreslagen 
detaljplan i ett så litet samhälle som Viken och anser att den är olämplig med hänsyn till 
miljö, hälsa och trafiksäkerhet. De menar att det borde finnas en bättre lokalisering för 
denna typ av byggnation och verksamhet. 
 
Kommentar: Detta förslag till detaljplan rör inte fastigheten Stubbarp 39:3. Det 
har kommit in flera synpunkter om höjderna och därför minskas höjderna ner. 
Den största delen av bebyggelsen kommer att bli max 12 meter, endast 1100 m2 

byggnadsarea tillåts bli max 20 meter hög. Även den totala tillåta bruttoarean 
sänks med 22 500 kvadratmeter. Den prickade marken mot Prästavägen är bredare 
då ytan behövs för in- och utfarter för bland annat lastbilar. Byggnaderna i det nya 
området kommer att anpassas till de befintliga byggnaderna både söder om och 
öster om detaljplanen. Den prickade marken mot Prästavägen är bredare då ytan 
behövs för in- och utfarter samt för parkering. Anledningen till att marken är 
prickad på den nordvästra sidan är på grund av ledningar som ligger i marken. De 
kommer att förtydligas med ett u-område. Utbyggnaden beräknas inte medföra 
några framkomlighets- eller trafiksäkerhetsproblem i anslutningen till 
Prästavägen eller i trafikplats Stubbarp. Kapacitetsberäkningar visar att 
transporterna över Prästavägen kan ske utan att framkomligheten påverkas 
negativt. Sikten är god i korsningspunkten varför bedömningen är att 
trafiksäkerheten för den korsande trafiken såväl som för den genomgående 
trafiken på Prästavägen är god. Området anses vara lämpligt, eftersom företagets 
befintliga verksamhet ligger intill detta område. 
 
VIKENS KULTUR- OCH BYAFÖRENING (2020-06-28) 
Föreningen framför att många boende i Viken är starkt oroade över planförslaget. 
Dessutom anser de att samrådsmötet som ordnades i juni inte varit tillräcklig. Föreningen 
motsätter sig varje byggnad eller annat ingrepp på denna mark och menar att kommunen 
ska skydda marken så att den endast kan användas som jordbruksmark. Föreningen 
menar att det finns en nationell samsyn att inte ta högklassig jordbruksmark i anspråk för 
bebyggelse eller industriändamål. De lyfter fram att jordbruksmarken är av stor betydelse 
för landskapsmiljön och för nationens beredskap ifråga om livsmedelsförsörjning. 
Området kring Apelvägen är avsedd för ”lätt industri” och föreningen menar att 
begreppet har en mycket bred tolkning. Från en början kunde nog alla vara ense om att 
verksamheten föll under begreppet lätt industri, men föreningen menar att dagens 
golvfabrik inte kan anses falla inom begreppet lätt industri utan kan jämföras med ett 
större sågverk eller liknande sett till transportrörelser och volymer. Föreningen menar att 
kommunen behöver ta sitt ansvar och hålla fast vid vad lätt industri omfattar, även i 
medborgarnas ögon. Detta genom att inte tillåta någon ytterligare bebyggelse som innebär 
ett kraftigt ingrepp i Vikens gestaltning. Föreningen menar att förslaget innebär 
kapitalförstöring då man hårdgör jordbruksmark av hög klassning som inte går att 
återställa. Föreningen ifrågasätter vilket tidsperspektiv företaget har med sin verksamhet 
och menar att byggnaderna kommer stå kvar länge även om företaget flyttar eller ändrar 
sin verksamhet i framtiden. Föreningen menar att byggnaderna kommer att vara ett 
mycket påtagligt uttryck i landskapsbilden som i Kullabygden kännetecknas av ett 
omväxlande jordbrukslandskap och låg bebyggelse. Föreningen menar att utbyggnad inte 
alltid är utveckling. Vidare menar föreningen att kommunen och företaget inte har valt att 
samverka med medborgarna. Det hade behövts en mer lyhörd diskussion med 
Vikenborna och kringliggande gårdar. Föreningen menar att kommunen naivt gått 
företaget till mötes och att kommunen kan ödelägga Vikens karaktär och särart till en 
industri- och sovstad. Föreningen menar att det blir en omfattande trafik över 
Prästavägen mellan den befintliga och den nya delen. Föreningen menar att det behövs en 
klargörande utredning om transporter angående om det blir en hög grad av tomkörningar, 
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där lastbilar kör tillbaka tomma, då detta ökar antal lastbilsrörelser väsentligt. Föreningen 
är oroad över buller som uppstår från lastbilar och truckar och menar att det kommer bli 
störande för de som bor i närheten då buller kan färdas långt med vinden. De menar att 
buller mångfaldigas under dagen och att logistikrörelser även sker under kvällar och 
nätter. Lastbilarna avger även förstärkta ljud vid start och acceleration samt från 
tryckluftsbromsar. Vid lastbilsrörelser kan det även uppkomma damm och 
förpackningsmaterial som flyger omkring. Föreningen skriver att Prästavägen är 
vältrafikerad och att den trafikeras av skolbarn och andra cyklister. För cyklisterna är 
området en farlig miljö att passera och för bilister är det en ökad olycksrisk. Föreningen 
anser att de föreslagna byggnaderna kommer att synas över hela landskapet och skapar en 
helt annorlunda gestaltning av Stubbarpsområdet. Föreningen anser att kommunen skall 
besinna sig, inse sitt ansvar för bygden och sörja för en bättre lösning, gärna i dialog med 
vikenborna och föreningen. Föreningen menar att stadsarkitekten inte satt sig in i ärendet, 
varit på plats eller gjort en tolkning av hur förslaget ska gestaltas i verkligheten. Vidare är 
föreningen orolig över att kommunen anser att det skulle bli fint med vita och ljusa 
byggnader och menar att detta höglager kommer att synas ända från Nordsjälland. 
Föreningen menar att dokumenten som redovisats innehåller floder av ord, men svaga 
argument, särskilt för att hårdgöra oersättlig jordbruksmark och att för alltid förändra 
gestaltningen av denna del av Viken. Föreningen undrar om Viken ska förändras till en 
industri- och sovstad? De undra också om förslaget gagnar Kullabygden och kommunen 
på längre sikt? Föreningen undrar om planförslaget förstör eller omöjliggör de positiva 
och attraktiva värden som finns i Viken och Kullabygden? Föreningen antar att ansvariga 
politiker har utgått ifrån att tjänstemännen gjort en opartisk och noggrann beredning. 
Föreningen ser dock ett flertal brister i beredningen vilka redovisats ovan. Föreningen 
uppmanar ansvariga politiker att ta sitt ansvar och se över förslaget och inleda en dialog 
med föreningen. Föreningen välkomnar även en dialog med företaget och önskar att 
parterna ska kunna hitta tillbaka till varandra och lösa detta på ett bättre sätt. 
 
Kommentar: Den största delen av den obebyggda marken i kommunen är 
jordbruksmark. Förslaget till detaljplan gäller utbyggnad av en befintlig  
verksamhet. Planområdet ligger strategiskt intill väg 111. Placeringen anses därför 
vara lämplig . Användningsområdet i detaljplanen är verksamheter (Z). Lätt 
industri är en äldre bestämmelse som inte ska användas idag. Denna detaljplan 
hanterar endast bebyggelse på den västra sidan av Prästavägen. Byggnaderna i 
det nya området kommer att anpassas till de befintliga byggnaderna både söder 
om och öster om detaljplanen. Medborgarna får yttra sig  vid två tillfällen under 
planprocessen, vid samråd och vid granskning. Det är också politikerna som 
exempelvis tar beslut om att planen ska antas eller inte och de är valda utav 
medborgarna. Kapacitetsberäkningar visar att transporterna över Prästavägen kan 
ske utan att framkomligheten påverkas negativt. Sikten är god i korsningspunkten 
varför bedömningen är att trafiksäkerheten för den korsande trafiken såväl som för 
den genomgående trafiken på Prästavägen är god. Lastbilar är ett miljöproblem, 
men huruvida lastbilarna kör tomma tillbaka är inte något som kan styras i 
detaljplanen. Exploatören har förklarat att de arbetar med att minimera andelen 
lastbilar som kör tomma. Detaljplanen kan komma att underlätta problemen, då 
det finns möjlighet att exempelvis köra till den befintliga verksamheten med 
råvaror som sedan tar med sig  färdig produkt från det tillkommande lagret på 
andra sidan vägen. Bullernivåerna kommer inte att överstiga riktvärdena som 
finns i lagstiftningen. Det kommer att byggas en cykelbana utmed Prästavägen. 
Förslaget innebär fler arbetstillfällen, vilket gynnar kommunen. Övriga 
kommentarer noteras. 
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PRIVATPERSON 12 (2020-06-29) 
Privatpersonen anser att byggnaderna är alldeles för stora och höga och att det finns en 
risk att dessa höjder kommer bli standard när man fortsätter bygga ut Viken Södra. 
Privatpersonen menar att det redan finns natur/bäck mellan skolan och föreslagen 
bebyggelse och att förslaget inte innebär någon förändring gällande det området. 
Privatpersonen menar också att en stor träddunge med fågelliv är i fara kring 
dammen/märgelgraven. Privatpersonen ifrågasätter om kommunen faktiskt kommer 
tjäna ekonomiskt på företaget genom skatteintäkter och om det kommer att vara 
kommuninvånare som arbetar i företaget eller personal med specialistkunskaper från 
utlandet som kommer behöva rekryteras till de nya arbetstillfällena. Privatpersonen tycker 
att det är trist att planförslaget kommer förändra känslan av att befinna sig på landet när 
man kör in till Viken och tycker att planförslaget skyndar på förfulandet av Viken. 
Privatpersonen menar vidare att det är förvånansvärt att kommunen inte pekat ut annan 
mark för företagets utbyggnad. Om byggnationen blir av anser privatpersonen att det 
borde ställas krav på växtlighet för att dölja byggnaderna så mycket som möjligt. 
Privatpersonen påpekar att en mack kan placeras i området då det redan finns en 
korsning från väg 111 och eftersom området redan är fult. Privatpersonen anser att 
kommunen endast planerar ett litet frimärke i taget och att det saknas en helhetsbild för 
Vikens utveckling och att kommunikationen till medborgarna därför är otydlig. 
 
Kommentar: Höjderna minskas ner. Den största delen av bebyggelsen kommer att 
bli max 12 meter, endast 1100 m2 byggnadsarea tillåts bli max 20 meter hög. Även 
den totala tillåta bruttoarean sänks med 22 500 kvadratmeter. Området för 
dagvatten kommer att breddas norrut och det kommer att tillkomma en cykelbana 
söder om dagvattenområdet. I övrigt kommer inte området mellan skolan och 
verksamhetsområdet att förändras. Bevattningsdammen anlades någon gång 
1970-80-tal. Den omfattas inte av biotopskydd. Bevattningsdammen är djup, har 
branta sidor och hyser mycket lite vegetation. Skogen runt om är ung, högst 30-35 
år, trivial, delvis planterat viltskydd. I ett uppodlat landskap har den vissa värden, 
men de är inte sådana att andra intressen behöver stå åt sidan. Kommunen anser 
att företaget kommer att generera skatteintäkter till kommunen. Det är upp till 
företaget att besluta vilken personal man vill anställa i företaget. Detaljplanen 
gäller en utbyggnad av befintlig  verksamhet, vilket också är det första man möts 
av när man kommer in till Viken från detta håll. Området anses vara lämpligt, 
eftersom att företagets befintliga verksamhet redan ligger intill detta område. Det 
kommer att föras in i detaljplanen att träd ska finnas utmed Brännans Byaväg och 
utmed exploatörens södra fastighetsgräns. Övriga kommentarer noteras. 
 
PRIVATPERSON 13 (2020-06-29) 
Privatpersonen vill påpeka att utbyggnaden är mycket kontroversiell och att 
kommunen borde bereda frågan på nytt. Privatpersonen menar att detaljplanen i 
grunden och oåterkalleligen ändrar karaktären på Viken och Kullabygden, vilket 
kommer få stora och långsiktiga konsekvenser. Privatpersonen menar att de 
boende har gjort ett aktivt val när de bosatt sig i området, men att de också har 
alternativ och att privatpersonen inte har för avsikt att bo i ett industriområde. 
Privatpersonen menar att kommunen kommer att bli både fattigare och tråkigare. 
 
Kommentar: Detaljplanen får ett förändrat planförfarande och kommer inför 
granskning att gå över till ett utökat förfarande. Det innebär att inför granskning 
kommer det att göras en kungörelse som anslås i Lokaltidningen/HD. Detta för 
att fler medborgare ska kunna ta del av förslaget. Det finns en stor efterfråga på 
verksamhetsmark i Viken. Övriga kommentarer noteras. 
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PRIVATPERSON 14 (2020-06-29) 
Privatpersonen menar att det är mycket tråkigt att kommunen anser att en 
gammal fin fiskeby ska bli till ett industriområde. Vidare menar privatpersonen att 
det är anmärkningsvärt att kommunen vill att känslan och traditionen av det lilla 
kulturarv som fortfarande finns kvar ska försvinna. 
 
Kommentar: Byggnaderna i det nya området kommer att anpassas till de 
befintliga byggnaderna både söder om och öster om detaljplanen. Kommunens 
avsikt är inte att förvandla Viken till ett industriområde. Det finns en stor 
efterfrågan av verksamhetsmark i Viken. I detaljplanen skyddas tre 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Prickmarken, det vill säga mark som inte 
får bebyggas, utökas runt den kulturhistoriska bebyggelsen. 

 
PRIVATPERSON 15 (2020-06-29) 
Privatpersonen menar att förslaget innebär ett stort misstag då det förändrar Vikens 
karaktär och att det skadar byns charm. 
 
Kommentar: Kommentarerna noteras. 
 
PRIVATPERSON 16 (2020-06-29) 
Yttrandet är inskickat av två personer. Privatpersonerna anser att planförslaget kommer 
att påverka Vikens miljö och landskap oerhört negativt. De anser att exploateringen inte 
överensstämmer med de mål och framtidsplaner som finns för Viken. De menar att 
denna infart till Viken kommer upplevas som ett stort industriområde som ligger intill 
bostäder och skolor. Privatpersonerna vill inte att Viken ska vara ett stort industriområde 
och ifrågasätter om inte denna typ av lokaler kan uppföras där det redan finns industri, 
exempelvis Väla eller Höganäs, eftersom de områdena redan har denna karaktär och 
därför inte påverkar och försämrar miljö, livskvalitet och bykänsla för boende och skolor. 
Vidare menar privatpersonerna att trafiken till de nya lokalerna kommer att försämra 
både luftkvalitet och bullernivåer. Privatpersonerna vill kraftigt motsäga sig förslaget och 
menar att flera Vikenbor känner likadant. De hoppas att deras röster blir hörda så att en 
nyetablering inte blir godkänd. 
 
Kommentar: Området är utpekat som verksamhetsområde i kommunens 
översiktsplan. Det finns en stor efterfråga på mark för verksamheter i Viken. 
Området anses vara lämpligt, eftersom att företagets befintliga verksamhet ligger 
intill detta område. Dessutom ligger området i nära anslutning till väg 111, vilket 
innebär att trafiken snabbt kan komma ut på den stora vägen och inte behöver 
köra igenom ett samhälle. Trafiken till området anses inte försämra luftkvaliteten 
eller bullernivåerna i någon större utsträckning . 
 
PRIVATPERSON 17 (2020-06-29) 
Privatpersonen vill starkt invända mot planen och menar att en utbyggnad är fullkomligt 
förödande för denna vackra byggd. Privatpersonen menar att det är oförståndigt och 
ologiskt att någon vill omvandla en liten idyll till ett industriområde. Privatpersonen 
menar att det är ett förödande och oåterkalleligt för de boende i Viken. Privatpersonen 
uppmanar kommunen att titta på filmen Äppelkriget, vara förnuftiga och lyssna på 
invånarnas önskan. 
 
Kommentar: Byggnaderna i det nya området kommer att anpassas till de 
befintliga byggnaderna både söder om och öster om detaljplanen. Det behövs 
mark för verksamheter i kommunen, då efterfrågan på mark är stor. Kommunens 
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avsikt är inte att förvandla Viken till ett industriområde. Övriga kommentarer 
noteras. 

 

SAMMANFATTNING 
 
Sammanlagt har 41 skrivelser inkommit. 34 skrivelser innehåller synpunkter på förslaget. 
Dessa synpunkter har bemötts ovan med kommentarer. Synpunkterna har föranlett en 
omarbetning av planförslaget. Sammanfattningsvis ändras planförslaget enligt följande: 
 
• Information om att verksamhetsområdet för vatten och spillvatten kommer att 

utvidgas förtydligas i planbeskrivningen. 
• Planbeskrivningen kompletteras med information om recipienten och dess status. 
• Plankartan kompletteras med egenskapsbestämmelse för dagvatten. 
• Planbeskrivningen kompletteras med information om att kommunens VA-avdelning 

har gjort en uträkning på hur mycket det befintliga dagvattenmagasinet ska breddas. 
• Det läggs till i planbeskrivningen att spill från transport och parkering inte avser 

farligt gods. 
• Det läggs till ett tydligt ställningstagande motiv angående varför utbyggnaden är av 

betydande samhällsintresse och varför jordbruksmark behöver tas i anspråk. 
• Avståndet från byggrätten till väg 111 utökas med tre meter för eventuella framtida 

förändringar av vägen.  
• Bestämmelse om bländskydd läggs in i plankarta samt planbeskrivning. 
• Ytor för cykelparkering har räknats med. Detta tydliggörs i planbeskrivningen. 
• Högsta nockhöjden ändras så att totalhöljden styrs till max 20 meter. 
• Det förtydligas i planbeskrivningen att det är prognosår 2040 som har använts vid 

bullerberäkningen. 
• Plankartan ändras så att grundkartan redovisas tydligare.  
• Ledningar inom kvartersmark markeras med ett u-område i plankartan (u-området 

görs tillräckligt brett med hänseende på skyddsavstånd till ledningar). 
• Planbestämmelse om korsprickad mark ändras så att det stämmer överens med 

Boverkets planbestämmelsekatalog.  
• SFS-nummer läggs in i planbeskrivningen för att förtydliga vilken version av plan- 

och bygglagen som använts. 
• Planbeskrivningen kompletteras med information om vad som gäller för 

gemensamhetsanläggningen. 
• Planbeskrivningen kompletteras gällande redovisning av exploatörens åtagande. 
• Plankartan ändras så att det blir mer prickmark runt byggnaderna som är 

kulturhistoriskt värdefulla och därmed kommer ny byggnation inte lika nära. 
• Markundersökningar i området har genomförts. Resultatet läggs till och redovisas i 

plankartan och planbeskrivningen. 
• Vägbullerutredning har genomförts av fastigheten Stubbarp 39:1. Resultatet läggs till 

och redovisas i planbeskrivningen. 
• Det läggs till en bestämmelse i plankartan om att ventilationsutsläpp och 

kompressorer inte ska placeras mot skola eller bostäder.  
• Planbeskrivningen kompletteras med information om att det finns en gasledning 

inom planområdet. 
• Det läggs till i genomförandebeskrivningen att flytt av ledningar bekostas av 

exploatören.  
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• Det läggs till att träd ska finnas utmed Brännans Byaväg samt utmed exploatörens 
södra fastighetsgräns. 

• Höjderna på bebyggelsen minskas ner. Den största delen av bebyggelsen kommer bli 
som högst 12 meter.  

• Endast 1100 m2 byggnadsarea tillåts bli max 20 meter hög. Även den totala tillåtna 
bruttoarean sänks från 65 000 m2 till 42 500 m2,. 

• I detaljplanen läggs det in att planbestämmelser om att källare inte får inredas för att 
skydda grundvattennivån som är relativt hög.  

• I planbeskrivningen läggs det till tydligare bilder av hur byggnaderna ska se ut. 
• Planförfarandet ändas från standardförfarande till utökat förfarande och 

planförslaget kommer därför att kungöras inför granskningen. 
 
FÖLJANDE SAKÄGARE HAR INTE FÅTT SINA SYNPUNKTER TILLGODOSEDDA:  
• Trafikverket 
• Sakägare 4  
• Sakägare 5  
• Vikens Montessori 

 
SYNPUNKTER FRÅN SAKÄGARE SOM INTE BLIVIT TILLGODOSEDDA ÄR FÖLJANDE: 

• Ett område till en bredd av 30 meter ut mot väg 111 bör därmed säkerställas med 
naturmark så att ingen bebyggelse eller parkering kan upprättas i anslutning till vägen. 

• Dra in byggnader mot fastigheternas mitt för att få ett större släpp mot både ny 
infartsväg och Brännans Byaväg. 

• Önskemål om en höjd på max 10 meter för den nya bebyggelsen.  
• Egen minst fem meter bred infartsväg från Prästavägen till Brännans Byaväg som inte 

delas med företagets transporter. 
• Inga transportvägar väster om den norra byggnaden. 
• Konsekvensbeskrivning gällande hårdgjorda ytor och miljöplan för borttagande av 

befintlig dammbyggnad. 
• Bevarande av bevattningsdammen. 
• Ta fram en detaljerad plan över hur parkområdet ska se ut, hur dagvattenmagasinet ska 

utformas och en konsekvensanalys av den ökande trafikens effekter på barns säkerhet 
och hälsa. 

• Lokalisering av utbyggnaden någon annanstans, exempelvis på industrimark och utmed 
väg 112 istället. 

 
SYNPUNKTER FRÅN PRIVATPERSONER SOM INTE BLIVIT TILLGODOSEDDA ÄR 
FÖLJANDE:  

• Önskemål om bullervallar. Detta kommer inte att styras i detaljplanen, däremot visar 
exploatörens ritningar vallar.   

• Byggnaden ska inte överstiga 10 meter i nockhöjd. 
• Flytta bebyggelsen öster om företagets befintliga byggnad samt göra en ny avfart för 

lastbilarna till väg 111. 
• Kompensation för värdeminskning på hus. 
• Byggnationen bör max vara 15 meter i området B för att värna om landskapsbilden.  
• Justering av prickmarken ut mot Prästavägen och Brännans Byaväg. 
• Bevara bevattningsdammen som en reservoar vid brand. 
• Att inte tillåta någon byggnation alls i området. 
• Att högsta byggnadshöjd sänks till 15 meter inom område B. 
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• Klargörande utredning om transporter angående om det blir en hög grad av 
tomkörningar, där lastbilar kör tillbaka tomma, då detta ökar antal lastbilsrörelser 
väsentligt. 
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