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BAKGRUND OCH SYFTE 
 
BAKGRUND 
Kommunstyrelsen uppdrog den 21 november 2019 KS § 167 åt planavdelningen att  
genomföra detaljplaneläggning för fastigheten violen 25. 
 
Uppdraget omfattar ändring av markanvändningen från allmän platsmark/park till 
kvartersmark/ bostad och möjliggöra försäljning som en bostadstomt. 
 
DETALJPLANENS SYFTE  
Detaljplanens intentioner är att pröva lämpligheten för att ändra markanvändningen från 
allmän platsmark/park till kvartersmark/bostad och möjliggöra försäljningen av 
fastigheten för bostäder. 
 
PLANARBETETS GÅNG 
PLANFÖRFARANDE OCH PLANPROCESSEN 
Detaljplanen för Violen 25 handläggs genom standard planförfarande. Planförfarandet 
har ändrats efter samråd till utökat förfarande, då Länsstyrelsen anser att detaljplanen 
berör allmänna intressen. Kungörelse i tidning görs i samband med granskning. 
Planen antas av kommunfullmäktige.  
 
PLANSAMRÅD 
Plansamrådet genomfördes den 20 april till den 14 maj 2021. Underrättelse om samråd 
har skett genom utskick i enlighet med fastighetsägarförteckning och sändlista, 
kommunens hemsida den 7 april 2021 samt annonsering på kommunens digitala 
anslagstavla.  

 
GRANSKNING 
Granskning genomfördes den 15 oktober till den 5 november 2021. Underrättelse om 
granskning har skett genom utskick i enlighet med fastighetsägarförteckning och 
sändlista, kungörelse i ortens dagstidning Helsingborgs Dagblad den 16 oktober 2021, 
kommunens hemsida den 13 oktober 2021 samt annonsering på kommunens digitala 
anslagstavla.  
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INKOMNA SYNPUNKTER UNDER GRANSKNING 
 
Under granskningstiden har 18 skrivelser inkommit. Nedan angivet datum i anslutning till 
skrivelsen står för den dag då den diarieförts i kommunen. I de fall yttranden innehåller 
synpunkter om planförslaget kommenteras detta med ställningstagande inför fortsatt 
planprocess.  
 
I de fall de inkomna granskningsyttrandena varit långa har ansvarig handläggare 
sammanställt en kortare version som beskriver huvuddragen ur de inkomna 
synpunkterna. 
 
BERÖRDA MYNDIGHETER  
 
HÖGANÄS ENERGI (2021-10-11) har inget att erinra. 
 
TRAFIKVERKET (2021-10-14) har inget att erinra. 
 
SJÖFARTSVERKET (2021-10-14) har inget att erinra. 
 
REGION SKÅNE (2021-10-27) har inget att erinra. 
 
LANTMÄTERIET (2021-11-04) har inget att erinra. 
 
LÄNSSTYRELSEN (2021-11-04) 
Miljökvalitetsnormer för vatten 
Redovisning saknas om hur planförslaget kan komma att påverka miljökvalitetsnormerna 
för vatten. I det fortsatta planarbetet förutsätts därför att detta redovisas. Det ska av 
detaljplanen framgå hur dagvattenfrågan ska lösas. Det ska av planhandlingarna framgå 
om genomförandet av detaljplanen kan orsaka en försämring av statusen för en 
vattenförekomst, eller äventyra uppnåendet av god status/god potential hos en 
vattenförekomst. 
Hälsa och säkerhet – buller 
Länsstyrelsen menar att handlingarna måste kompletteras i fråga om bullersituationen. 
Länsstyrelsen konstaterar att kommunen inte redovisat bullernivåer enligt 4 kap. 33a § 
PBL. Länsstyrelsen menar att planhandlingarna behöver kompletteras med uppgifter 
kring kommunens ställningstagande kopplat till bullersituationen. Om planområdet är 
bullerutsatt behöver det framgå vilka bullernivåer som planområdet beräknas utsättas för 
enligt 4 kap. 33a § PBL. 
Länsstyrelsens bedömning  
Förutsatt att planhandlingarna kompletteras gällande miljökvalitetsnormer för vatten och 
hälsa och säkerhet - buller enligt ovan har inte Länsstyrelsen några synpunkter utifrån 11 
kap. 10 - 11 §§ PBL. 
 

                           Kommentar: Yttrandet tillmötesgås, komplettering görs på planbeskrivning. 
I översiktsplanen sägs bland annat, som berör aktuellt planområdet att området är tätortsområde 
och ska användas till kvartersmark för bland annat bostäder. 
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 Miljökvalitetsnormer för vatten: 
Dagvattnet som genereras av planområdet leds via befintliga ledningar som ligger i direkt 
anslutning till planområdesgränsen vid Hamngatan. 
 Rördimensionen vid planområdet har god kapacitet och klarar utsläppsflödet. Dagvattnet avleds i 
dessa rör till Öresund som är slutlig recipient söder om Viken hamn (VISS_EU_CD 
:SE561030-122821 N Öresund.) Vattenförekomsten har en god ekologisk och kemisk status 
enligt VISS (Vatteninformationssystem Sverige).  
Planförslaget kommer innebära att parken kommer att bli bostadshus vilket innebär mer 
hårdgjord yta och mindre utsläpp av närsalt som nitrat och kväve. Gällande miljökvalitetsnormer 
för vatten bedöms därmed inte riskera att påverkas negativt av planförslagets genomförande. 
 
Hälsa och säkerhet – buller: 
Trädgårdsgatan intill Hälsningborgsvägen hade år 2019 en ÅDT på 344 fordon varav 0,9 % 
var tunga fordon. Trafiken beräknas ha ökat till 352 fordon år 2021 och beräknas öka till 424 
fordon år 2040. Hälsingborgsvägen har år 2021 en ÅDT på 3889 fordon varav 4,8 % är tung 
trafik. Trafiken beräknas öka till 4702 fordon år 2040. Utifrån detta kommer Ekvivalentnivån 
på Trädgårdsgatan öka från 43 dBA år 2021 till 44 dBA år 2040. Vad gäller 
Hälsningborgsvägen kommer Ekvivalentnivån öka från 36 dBA år 2021 till 37 dBA år 2040. 
Beräkningarna har utgått ifrån att huset är placerat 30 m från Trädgårdsgatan och 90,5 m från 
Hälsingborgsvägen. Utifrån dessa beräkningar kan det konstateras att det inte behöver vidtas 
några bulleråtgärder för innemiljön då ekvivalentnivån inte överskrider 60 dBA. Utemiljön 
behöver heller inga bulleråtgärder då beräkningarna visar att Maxnivåer inte överskrider 70 dBA 
varken för år 2021 och för år 2040. 
Kommunen bedömer därför att riktlinjerna för buller inte kommer att överskridas inom 
planområdet. 

                        
INTERNT - BERÖRDA AVDELNINGAR INOM HÖGANÄS KOMMUN 
 
STADSMILJÖAVDELNINGEN (2021-10-11) har inget att erinra. 
 
KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN (2021-10-12) har inget att erinra. 
 
EXPLOATERINGSAVDELNINGEN (2021-10-21) har inget att erinra. 
 
MILJÖAVDELNINGENS (2021-10-25) har inget att erinra. 
 
GEODATAAVDELNINGEN (2021-11-03) 
Teknisk kontroll 
Topologifel ska rättas 
Planområdet följer inte fastighetsgränser 
Markanvändning, egenskapsytor och administrativa ytor följer inte planområdet 
Kontrollera att egenskapsytor snappar rätt mot varandra 
Ta bort extra brytpunkter 
Ettorna i e1, p1 och u1 ska vara nedsänkta 
Egenskapsbeteckningen för takvinkel ska vara horisontell 
Flertalet attribut saknas ”Planattribut” 
Se till att ha uppdaterat planområdet med diverse attribut om lägesnoggrannhet mm (det 
räcker med planområdet!) 

 
Kommentar: Yttrandet tillmötesgås, korrigering görs enligt ovan. 

 
RÄDDNINGSTJÄNSTEN (2021-11-04) har inget att erinra. 



GRANSKNINGSUTLÅTANDE, 2021-12-02                                                                             DETALJPLAN FÖR VIOLEN 25 

 
5             SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN 

 
 

 
NSR (2021-11-05)  
• Byggnation av bostadshus på fastigheten medför krav på att teckna ett 
avfallsabonnemang samt ha en godkänd avfallshantering på fastigheten. NSR ska 
meddelas i god tid innan inflyttning för utsättning av avfallsbehållare och registrering av 
abonnemang. 
• Avfallslämnaren ska sortera sitt avfall i enlighet med vad som anges i 
renhållningsordning för Höganäs kommun. 
• Vid hämtningstillfället ansvarar fastighetsägaren för att avfallsbehållare är uppställd på 
hårdgjord yta vid tomtgräns mot körbar allmän väg (0–2 meter in på fastigheten för 
villor). Se även bilaga 2 nedan för de viktigaste punkterna vad gäller framkomlighet för 
renhållningsfordon. 
 
      Kommentar: Yttrandet har noterats. Och frågorna löses i bygglovsskedet.  
 
 
STADSARKITEKT (2021-11-09) har inget att erinra. 
  

         BERÖRDA SAKÄGARE 
 
SAKÄGARE 1  (2021-11-01)  
 

     1. Kommunstyrelsens ändrade beslut avseende markbeteckning 
Ref: protokoll (1) KS/219/708, 2019-11-11 
Vi har i yttrandet över samrådet 2021-05-13 tagit upp denna fråga med anledning av följande 
text ur protokollet:  
Syftet med ansökan om planuppdrag är att: ”kunna ändra allmän  platsmark till kvartersmark 
för att kunna sälja till fastighetsägarna” ( till Violen 1). 
 
Detta beslut har senare ändrats (Ref Planutskottets protokoll 25 mars 2021) (2) till: 
”Violen 25 skall säljas som en småhustomt eftersom den anses kunna ”inrymma ett mindre 
hus”. Detta nya beslut har inte kommunicerats med oss som sakägare innan 
granskningshandlingarna skickades ut. 
 
2. Stadsmiljöförvaltningens underlag till kommunstyrelsens beslut enligt protokoll 
(1). 
Protokollet ovan säger att:   
”Det inte finns intresse [för Kommunen] att bruka denna mark som allmän platsmark, inte 
heller att möjliggöra för en ny fastighet på Violen 25 då den inte är tillräckligt stor för att 
innehålla detta”.  
 
 Beslutsunderlaget i protokoll (1) innehåller således en explicit avrådan att bebygga Violen 25 
då den är för liten för detta ändamål. Denna invändning har negligerats i protokoll (2) då den 
nu anses inrymma ett mindre hus. Tomtytan torde dock vara densamma i båda fallen. Om 
tomten var för liten då är den för liten nu. 
 
 Emellertid medger byggrätten nu ett stort hus, betydligt större än omkringliggande 
byggnader (se skuggningsbilderna som framtagits av kommunen).  
 Detta har uppnåtts genom att först minska byggnadens avstånd till fastighetsgränsen från 
standard minst 4,5 m till 3 meter som efter samrådet ändrades till 4 meter, som 
planavdelningen ”anser vara befogat”. Vad är skälet till att 4 m är befogat men inte 4,5 m, 
som kommunen själv tillämpar i andra sammanhang? 
 



GRANSKNINGSUTLÅTANDE, 2021-12-02                                                                             DETALJPLAN FÖR VIOLEN 25 

 
6             SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN 

 
 

3. Frågan om minsta avstånd till fastighetsgränsen 
Sakägaren Violen 2, som är arkitekt, anför i sitt samrådsyttrande att han bl a arbetat med flera 
byggobjekt i kommunen och att han aldrig fått tillstånd att placera en byggnad närmare en 
grannfastighet än 4,5 meter. 
Han frågar varför andra regler avseende avstånd till tomtgräns skall gälla här. 
Svaret är sannolikt att med ett avstånd till tomtgräns på 4,5 m enligt huvudregeln så är 
tomten knappast byggbar eftersom största bredd (yttermått) på huset då blir endast 4,7 
meter. 
Vad är kommunens skäl till att inte innehålla lagens huvudregel och sin egen praxis på 4,5 
meter till tomtgräns? Inte ens en friggebod får läggas närmare tomtgränsen än 4,5 meter utan 
grannens medgivande. Med denna regel skulle det t o m bli svårt att lägga en Friggebod på 
tomten. Att tillåta ett stort hus närmare gränsen är obegripligt. 
 

 Vi godtar inte att gränsvärdet understiger 4,5 meter mot Violen 1 för vilken byggnad det än 
vara må. 

  
4. Föreslagen Plankarta för Violen 25 
Med minimiavståndet 4,5 m till fastighetsgränserna måste markbeteckningen ändras helt och 
hållet och husets storlek minskas betydligt. Efter som detta är en ny detaljplan gäller som 
huvudregel 4,5 m till tomtgräns för huvudbyggnader. 
Violen 25 ligger inom område som klassas som riksintresse. Att lägga in tätare byggnation 
förvanskar området, som är klassat som kulturmiljö. Dessutom medger byggrätten 
en byggnad som är betydligt större än omkringliggande villor på en mycket mindre tomt. 
Rent logiskt och utseendemässigt borde en stor byggnad ligga på en stor tomt och en 
 liten byggnad på en liten tomt.  Nu föreslår kommunen en stor byggnad på en mycket 
 liten och smal tomt (394 m2). 
 
5. Överenskommelse mellan oss och Exploateringsavdelningen 

 Efter vår förfrågan och genom e-mail och möten fick vi reda på av kommunen att Violen 25 
kunde säljas till oss med byggförbud (prickad mark) med ett marköverlåtelseavtal. Detta 
meddelades oss per e-mail den 28 juli 2020 (se bifogade bilagor). Eftersom detta helt stämde 
med våra önskningar svarade vi per e-mail samma dag att vi accepterar priset och 
begränsningen i markbeteckningen.  Något marköverlåtelseavtal, som utlovats, dök aldrig 
upp. 

 
6. Fastighetsvärde Violen 25 

 Fastighetsvärdet angavs av Exploateringsavdelningen (Ragvald/Lindman) i ovan nämnda 
mail och efter uppgivet interna diskussioner med Liridon Tatej skulle vara 130 000 kr i ett 
marköverlåtelseavtal. Till detta kom lagfartskostnader på ca 40 000 kr. Inga kostnader skulle 
tillkomma för planarbetet då det var Exploateringsavdelningen som begärt planändringen. 
Violen 25 skulle inkorporeras som prickad mark i Violen 1 och bilda en fastighet. 

 Senare under hösten ringde Lindman och meddelade att priset skulle öka till ca 300 000 kr p 
g a ändrad markbeteckning.  Oklart varför. 

 Den 11 november 2020 ringde Karl Rüter och säger att tomten skulle säljas med byggrätt för 
”en liten byggnad” och priset skulle nu bli cirka 700 000 kr. Den 26 april 2021 meddelar 
Rüter per e-mail att det preliminära fastighetsvärdet skulle bli 1,27 mkr. På mindre än ett år 
har kommunen höjt priset på Violen 25 med 900 %! Denna hantering av vårt ärende är 
svekfull och oseriös!  

 Samrådsförslaget visar en byggrätt för en stor byggnad på en mycket liten tomt och den sista 
tomtvärderingen uppfattas av oss, och vår advokat, enbart som ett sätt att klämma ut mer 
pengar från oss. Det gränsar till ren utpressning eftersom kommunen vet att vi begärt få 
köpa tomten och gett option för oss att göra det i akt och mening att bevara Violen 25 som 
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den är d v s genom ett byggförbud, vilket Kommunen också själva föreslog. Med denna 
lösning skulle fastighetsvärdet motsvara 10 % av marknadsvärdet (Ragvald).  

  
 Som medborgare har vi kanske varit naiva då vi litat på att de besked som vi fått från 

Kommunens anställda, i Kommunens namn, är ett uttryck för Kommunens vilja och en följd 
av interna inriktningsbeslut.   

 
7. Olägenheter för Violen 1 med föreslagen byggnad 

 Den föreslagna byggnaden, om den blir verklighet, skulle totalt förstöra vår utsikt och skugga 
vår stenlagda uteplats, som börjar vid gränsen och vårt soldäck. Dagsljuset skulle begränsas 
mycket allvarligt. Grannen skulle få total insyn över vår uteplats från sin stora byggnad 
belägen endast 4 m från gränsen. Olägenheterna är av sådan grav art att förslaget måste 
återremitteras. 

 
8. Hantering av ärendet 

Vi ifrågasätter hanteringen av vårt ärende och skälen till att nu medge byggrätt på tomten. 
Detta har, enligt vår uppfattning, endast gjorts för att driva upp priset.  

 Vi har erbjudit oss att köpa loss en bit mark som inte passar för annat syfte än att vara 
trädgård.  

 Vi är de första fastighetsägarna till Violen 1 på 38 år, som vill reglera ägarförhållandena efter 
hur verkligheten ser ut. Detta borde Kommunen uppskatta. 

 Vi har erbjudit oss att bevara denna mark såsom den sett ut i nästan 4 decennier.  
 Vi är självklart beredda på en högre fastighetstaxering och därmed förenade kostnader.  
 Kommunen har eftersatt sitt ansvar för marken i 38 år.  
 Kommunen har från början sagt att Violen 25 skall säljas till oss utan byggrätt (prickad mark) 

för att bevara områdets karaktär och förhindra avstyckning och byggnation i framtiden.   
 Kommunen har ensidigt ändrat denna överenskommelse med oss. 
 Kronologi för e-mail, mötes- och samtalsuppteckningar finns i bilaga.  

 
Sammanfattning 
Vi godtar självklart Kommunstyrelsens beslut enligt protokoll (1) att ändra markbeteckning i 
detaljplanen till kvartersmark för att kunna sälja Violen 25 till oss enligt vår begäran och  
överenskommelse med kommunen. 
 
Vi godtar inte att marken förses med byggrätt enligt samrådsförslaget. Detta tjänar bara till 
att trissa upp priset, som först angivits av Kommunen och godtagits av oss, med 900 %.  
 
Vi godtar inte att en eventuell byggnad kan läggas på 4 m avstånd från vår gräns. 
Normalavståndet minst 4,5 m måste gälla enligt nuvarande lag och Kommunens egen praxis. 
 
Föreslagen byggrätt bryter mot områdets karaktär och riksintresset.  Den föreslagna 
byggrätten kan komma att medföra en mycket smal och extremt lång och hög 
ladugårdsliknande byggnad. 
 
Vi anser att kommunen skall dra tillbaka planförslaget och återgå till det förslag som först 
överenskoms mellan kommunen och oss. Det är det enda rätta. 

 
          Kommentar: 

Kommunen har mottagit och noterat yttrandet.  
Kommunen har besvarat en del av yttrandet från samrådet och hänvisar till samrådsredogörelsen. 
Kommunen har inte skyldighet att kommunicera med sakägare vid ändrade förhållanden som 
fortsättningsvis inryms inom syftet. För denna detaljplan har kommunen gjort bedömningen att trots 
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mindre förändringar förhåller sig planförslaget inom detaljplanens huvudsyfte, som är att ändra 
markanvändningen från allmän plats till kvartersmark.  
Plan- och bygglovsavdelningen har genom samhällsbyggnadsförvaltningen fått i uppdrag från politiken 
att pröva lämpligheten för en småhustomt vilket planavdelningen gör. 
Planbeskrivningen har kompletterats med en skuggstudie. Analysen visar att förslaget inte påverkar 
antalet soltimmar som Boverket rekommenderar. 
Kommunen får bestämma placering, utformning och utförande av byggnadsverk och tomter enligt 
PBL (4 kap 16 §). 
Kommunen har bearbetat förslaget efter samråd för att bemöta sakägarnas synpunkter och hävdar att 
detta förslag är lämplig med hänsyn till områdets förhållanden och karaktär.  

 
SAKÄGARE 2 (2021-11-03) 
 
Yttrande över Höganäs kommuns granskningshandlingar för Violen 25, Viken.   
Som berörd ägare av fastigheten Violen 28, har jag tagit del av granskningshandling för ny 
detaljplan gällande Violen 25 i Viken med följande kommentarer.  
Stadsmiljöförvaltningens underlag till kommunstyrelsens beslut enligt protokoll 
(1).  
Protokollet ovan säger att:    
”Det inte finns intresse [för Kommunen] att bruka denna mark som allmän platsmark, 
inte heller att möjliggöra för en ny fastighet på Violen 25 då den ”inte är tillräckligt stor 
för att innehålla detta”.   
Beslutsunderlaget i protokollet innehåller en avrådan att bebygga Violen 25 då den är för 
liten för ändamålet. Denna invändning har negligerats i då den nu anses inrymma ett 
mindre hus.   
Emellertid medger byggrätten ett större hus, betydligt större än omkringliggande 
byggnader.   
Detta har uppnåtts genom att ändra byggnadens avstånd till fastighetsgränsen från 
standard minst 4,5 m till 3 meter som efter samrådet ändrades till 4 meter, som 
planavdelningen ”anser vara befogat”. Vad är skälet till att 4 m är befogat men inte 4,5 m?  
Frågan om minsta avstånd till fastighetsgränsen.  
Som jag tidigare har kommenterat, menar jag fortfarande att för en ny detaljplan skall 
avstånd till tomtgräns för huvudbyggnad vara 4,5m.  
Jag motsätter mig även att komplementbyggnader får placeras i tomtgräns. I gällande 
detaljplan för området har man tillägget ”där så prövas lämpligt”. Vi anser inte att det är 
lämpligt på denna tomt, där det dessutom redan ligger komplementbyggnader i tomtgräns 
på tre sidor.  
Som jämförelse gäller det enligt PBL att man måste ha tillåtelse av grannar om man vill 
bygga t.ex. Friggebod eller Attefallshus närmare än 4,5m från tomtgräns.   
Förslag: Största byggnadsarea 120m2  
I gällande detaljplan för området (Kv. Liljan m.fl. i Viken) gäller för exploatering av tomt 
att högst en fjärdedel av tomt får bebyggas, vilket även borde gälla här. Det skulle 
innebära en största byggnadsarea på knappt 100m2.  
Vidare måste förhållandet mellan huvudbyggnad och komplementbyggnad regleras, vilket 
även bör ske gällande regler för sammanbyggnad av huvudbyggnad och 
komplementbyggnad. Om detta inte regleras (vilket det är gjort i gällande detaljplan) kan 
man t.ex. få en sammanbyggd byggnadskropp bestående av huvudbyggnad på 60m2 samt 
komplementbyggnad på 60m2, där den senare enligt planförslaget får placeras i 
tomtgräns. På denna lilla och smala tomt skulle det kunna innebära en byggnad från 
tomtgräns till tomtgräns.  
Förslag: Högsta tillåtna nockhöjd för huvudbyggnad är 7,5m  
I gällande detaljplan för området är byggnadshöjden reglerad till 3m och takvinkeln till 
40-50° för huvudbyggnad och till 2,6m byggnadshöjd för komplementbyggnad där 
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takvinkeln är undantagen från ovan nämnda krav. Man har också reglerat att byggnaderna 
i området endast får vara en våning höga. 
I föreslagen detaljplan har endast nockhöjd och takvinkel reglerats. På denna smala tomt 
innebär det att byggnadshöjden kan bli uppåt 5m + en sluttande tomt på ca 1m mot 
grannen i Violen 1 (se bifogad ritning) och då antal våningar inte heller är reglerade 
innebär det en tvåvåningsbyggnad.  
Detta är inte förenligt med ert syfte att den nya byggnaden skall passa in i området, 
tvåvåningsbyggnader förekommer näst intill inte alls i denna del av Viken. Antal våningar 
måste regleras till 1 och byggnadshöjden måste regleras och sättas till 3m lika övriga 
byggnader i området. I planförslaget är komplementbyggnadens nockhöjd föreslagen 3m, 
samtidigt som takvinkeln (såsom planen är skriven) skall vara 40-50°. Detta är ej förenligt, 
planförslaget är ofullständigt. Även för komplementbyggnad måste byggnadshöjd och 
takvinkel regleras.  
Olägenheter för Violen 28 med föreslagen byggnad.  
Den föreslagna byggnaden, kommer att få total insyn in i mitt hus samt uteplats från sin  
byggnad endast 4 m från gränsen. Hur kan dessutom det växthus som ligger mot Violen 
25 skyddas? Utan att man förstör de odlingar som finns idag? Brandskydd? Olägenheten 
är av en sådan grav art att förslaget måste återremitteras.  
Sammanfattning  
Jag godtar inte att marken förses med byggrätt enligt samrådsförslaget.   
Jag godtar inte att en eventuell byggnad kan läggas på 4 m avstånd från vår gräns, vare sig 
för huvudbyggnad eller komplementbyggnad. Normalavståndet minst 4,5 m måste gälla 
enligt nuvarande lag och Kommunens egen praxis.  
Föreslagen byggrätt bryter mot områdets karaktär och riksintresset.  Den föreslagna 
byggrätten kan komma att medföra en mycket smal och extremt lång och hög byggnad.  
Utöver att ovan kommentera fakta kring detaljplaneförslaget, stödjer jag fortfarande 
ägarna till Violen 1 och står bakom kritiken mot hanteringen av ärendet mellan dem och 
Höganäs kommun.   

Kommentar: Kommunen har mottagit och noterat yttrandet.  
Kommunen har besvarat en del av yttrandet från samrådet och hänvisar till samrådsredogörelsen.  
För denna detaljplan har kommunen gjort bedömningen att trots mindre förändringar förhåller sig 
planförslaget inom detaljplanens huvudsyfte, som är att ändra markanvändningen från allmän plats 
till kvartersmark.  
Planbeskrivningen  har kompletterats med en skuggstudie. Analysen visar att förslaget inte påverkar 
antalet soltimmar som Boverket rekommenderar. 
Plan- och bygglovsavdelningen har genom samhällsbyggnadsförvaltningen fått i uppdrag från politiken 
att pröva lämpligheten för en småhustomt vilket planavdelningen gör. 
Kommunen får bestämma placering, utformning och utförande av byggnadsverk och tomter enligt 
PBL (4 kap 16 §). 
Kommunen har bearbetat förslaget efter samråd för att bemöta sakägarnas synpunkter och hävdar att 
detta förslag är lämplig med hänsyn till områdets förhållanden och karaktär.  

 
 
SAKÄGARE 3  (2021-11-05) 
Förslag: Byggnad ska placeras 4 meter från fastighetsgräns  
Som vi tidigare har kommenterat, menar vi fortfarande att för en ny detaljplan skall 
avstånd till tomtgräns för huvudbyggnad vara minst 4,5m.  
Vi motsätter oss också att komplementbyggnader får placeras i tomtgräns. I gällande 
detaljplan för området har man tillägget "där så prövas lämpligt". Vi anser inte att det är 
lämpligt på denna tomt, där det dessutom redan ligger komplementbyggnader i tomtgräns 
på tre sidor.  
Som jämförelse gäller enligt PBL att man måste ha tillåtelse av grannar om man vill bygga 
Friggebod eller Attefallshus närmare än 4,5m från tomtgräns.  



GRANSKNINGSUTLÅTANDE, 2021-12-02                                                                             DETALJPLAN FÖR VIOLEN 25 

 
10             SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN 

 
 

Förslag: Största byggnadsarea 120m2  
I gällande detaljplan för området (Kv. Liljan m.fl. i Viken) gäller för exploatering av tomt 
att högst en fjärdedel av tomt får bebyggas, vilket även borde gälla här. Det skulle 
innebära en största byggnadsarea på knappt 100m2. 
Vidare måste förhållandet mellan huvudbyggnad och komplementbyggnad regleras, vilket 
även bör ske gällande regler för sammanbyggnad av huvudbyggnad och 
komplementbyggnad. Om detta inte regleras (vilket det är gjort i gällande detaljplan) 
skulle det kunna innebära en sammanbyggd byggnadskropp bestående av huvudbyggnad 
på 60m2 samt komplementbyggnad på 60m2, där den senare enligt planförslaget får 
placeras i tomtgräns. På denna lilla och smala tomt skulle det kunna innebära en byggnad 
från tomtgräns till tomtgräns. Oacceptabelt!  
Förslag: Högsta tillåtna nockhöjd för huvudbyggnad är 7,5m  
I gällande detaljplan för området är byggnadshöjden reglerad till 3m och takvinkeln till 
40-50° för huvudbyggnad och till 2,6m byggnadshöjd för komplementbyggnad där 
takvinkeln är undantagen från ovan nämnda krav. Man har också reglerat att byggnaderna 
i området endast får vara en våning höga.  
I föreslagen detaljplan har endast nockhöjd och takvinkel reglerats. På denna smala tomt 
innebär det att byggnadshöjden kan bli uppåt 5m + en sluttande tomt på ca lm mot 
grannen i Violen 1 (se bifogad ritning) och då antal våningar inte heller är reglerat innebär 
det en tvåvåningsbyggnad. Detta är inte förenligt med ert syfte att den nya byggnaden 
skall passa in i området, tvåvåningsbyggnader förekommer inte alls i denna del av Viken. 
Antal våningar måste regleras till 1 och byggnadshöjden måste regleras och sättas till 3m 
lika övriga byggnader i området.  
I planförslaget är komplementbyggnadens nockhöjd föreslagen 3m, samtidigt som 
takvinkeln (såsom planen är skriven) skall vara 40-50°. Detta är ej förenligt, planförslaget 
är ofullständigt. Även för komplementbyggnad måste byggnadshöjd och takvinkel 
regleras. 
Skuggstudier  
Vi ifrågasätter om man i utförda skuggstudier har tagit hänsyn till de nivåskillnader som 
finns längs Hamngatan. Höjdskillnad på marken mellan Violen 1 och Violen 25 är ca lm 
och ytterligare lm till Violen 28. Det innebär att maximal nockhöjd på huvudbyggnad 
kommer att bli ca 8,5m i förhållande till Violen 1 och 2.  
Vi ifrågasätter också om man har tagit hänsyn till den förhöjda byggnadshöjden som 
planförslaget medger (se bifogad ritning).  
Vi har tidigare 21.05.12 kommenterat samrådsförslaget för Violen 25 och påpekat ett 
antal brister och felformuleringar, av vilka flera har rättats till. I sin iver att till varje pris 
skapa en byggrätt för småhus på tomten, har man nu tagit fram ett detaljplaneförslag som 
är ännu sämre än det tidigare förslaget för oss berörda grannar och som dessutom med 
sin möjlighet för två våningar inte alls tar hänsyn till omgivningarna. Har planförfattarna 
inte varit klara över konsekvenserna av det framtagna detaljplaneförslaget eller är det ett 
medvetet förslag som inte tar hänsyn till miljön i området?  
 
Med ovanstående kommentarer samt med bifogad ritning, menar vi återigen att vi visar 
att Violen 25 inte är lämplig som småhustomt. Därför bör hela detaljplaneärendet dras 
tillbaka. Det torde vara möjligt för Planavdelningen att inse att utan att "töja" på 
regelverk, är Violen 25 inte lämplig som småhustomt och därmed meddela detta till 
politikerna som givit dem uppdraget att pröva lämpligheten i detta.  
Utöver ovanstående synpunkter kring detaljplaneförslaget, stödjer vi fortfarande ägarna 
till Violen 1 och står bakom kritiken mot hanteringen av ärendet mellan dem och 
Höganäs kommun. 
 
      Kommentar: Kommunen har mottagit och noterat yttrandet. 
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Kommunen har besvarat en del av yttrandet från samrådet och hänvisar till samrådsredogörelsen. 
Planbeskrivningen  har kompletterats med en skuggstudie. Analysen visar att förslaget inte påverkar 
antalet soltimmar som Boverket rekommenderar. 
Plan- och bygglovsavdelningen har genom samhällsbyggnadsförvaltningen fått i uppdrag från politiken att 
pröva lämpligheten för en småhustomt vilket planavdelningen gör. 
Kommunen får bestämma placering, utformning och utförande av byggnadsverk och tomter enligt PBL (4 
kap 16 §). 
Kommunen har bearbetat förslaget efter samråd för att bemöta sakägarnas synpunkter och hävdar att 
detta förslag är lämplig med hänsyn till områdets förhållanden och karaktär. 

SAKÄGARE 4  (2021-11-05) 
Vi motsätter oss samrådsförslaget och uppmanar planutskottet att helt dra tillbaka / 
ändra sitt beslut då fastigheten Violen inte lämpar sig för bostadsändamål 

Om inte förslaget dras tillbaka har vi följande kommentarer 
• Det ska finnas tillräcklig yta för parkering för minst 2 bilar  eftersom Hamngatan är

extremt smal gata
• Eventuellt staket mot Hamngatan ska följa gällande regelverk angående  höjd och utgå från

lägsta punkt där  Hamngatan börjar ( mot Trädgårdsgatan) eftersom tomten ligger i en
backe

• Huvudbyggnad ska placeras 4.5 meter från tomtgräns
• Vi förutsätter att ev försäljning av bostadstomten sker mot den öppna marknaden

      Kommentar: Kommunen mottagit och noterat yttrandet.  
Detaljplaneförslaget är utformat på ett sätt som möjliggör parkering för två bilar inom fastighetsgräns. 
Huvudbyggnad placeras fyra meter från fastighetsgräns och  fyra meter från Hamngatan vilket regleras 
med  prickmarke. 
Vad gäller försäljning så kommer frågan behandlas i ett senare skede av Mark- och 
exploateringsavdelningen och regleras inte i detaljplanen  

ÄNDRINGAR AV PLANFÖRSLAG INFÖR ANTAGANDE 
Skrivelser från 7 innehåller synpunkter på förslaget. Dessa synpunkter har bemötts 
ovan med kommentarer. Synpunkter från 2 har föranlett en omarbetning av 
planförslaget. Sammanfattningsvis ändras planförslaget enligt följande: 

• Redaktionella ändringar av plankartan enligt geodata yttrande.
• Komplettering har görats på planbeskrivning enligt Länsstyrelsens yttrande gällande

- Miljökvalitetsnormer för vatten
- Hälsa och säkerhet – buller:
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KVARSTÅENDE ERINRINGAR 
 
 
Efter genomförd granskning revideras/kompletteras planförslaget enligt redovisning 
under  Ändringar av planförslag inför antagande.  

 
Det finns kvarstående synpunkter från tidigare skeden av planarbetet som avser det 
aktuella planområdet.  
 
KVARSTÅENDE ERINRINGAR 
Följande bedömda sakägare har inte fått sina synpunkter tillgodosedda inför: 

 
Antagande 

• Sakägare 1 
• Sakägare 2 
• Sakägare 3 
• Sakägare 4 

 
Frågor som inte blivit tillgodosedda är följande inför antagande 
 

• Huvudbyggnad ska placeras 4.5 meter från tomtgräns 
• Antal våningar måste regleras till 1 och byggnadshöjden måste regleras och 

sättas till 3m lika övriga byggnader i området. 
• Även för komplementbyggnad måste byggnadshöjd och takvinkel regleras. 
• Jag godtar inte att marken förses med byggrätt enligt samrådsförslaget.   
• Jag godtar inte att en eventuell byggnad kan läggas på 4 m avstånd från vår 

gräns, vare sig för huvudbyggnad eller komplementbyggnad.  
• Violen 25 inte är lämplig som småhustomt. 
• Hela detaljplaneärendet bör dras tillbaka. 
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