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BAKGRUND OCH SYFTE 
 
BAKGRUND 
Kommunstyrelsen uppdrog den 23 april 2021 KS § 19 åt planavdelningen att genomföra 
planprocess för Vargen 11.Upphävandet av tomtindelningsområdet har efter samrådet 
utökats med fastigheten Vargen 12. 
Förutsättningarna av utökandet av upphävandet med Vargen 12 har dock förändrats efter 
granskningen eftersom kommunen inte längre finner ett intresse i att överföra 
restfastigheten av Vargen 11 till Vargen 12 längre.  
 
DETALJPLANENS SYFTE  
Detaljplanens intentioner är att upphäva tomtindelning för Vargen 11. 
 
PLANARBETETS GÅNG 
PLANFÖRFARANDE OCH PLANPROCESSEN 
Planförfarande för upphävande av tomtindelning har förändrats från förenklat 
planförfarande till standard förfarande efter samråd. Planen antas av kommunfullmäktige.  
 
PLANSAMRÅD 
Plansamråd genomfördes 9 september till den 30 september 2021. Underrättelse om 
samråd har skett genom utskick i enlighet med fastighetsägarförteckning och sändlista, 
kommunens hemsida den 9 september 2021 samt annonsering på kommunens 
anslagstavla. 
 
GRANSKNING 
Granskning genomfördes 14 februari – 7 mars 2022. Underrättelse om granskning har 
skett genom utskick i enlighet med fastighetsägarförteckning och sändlista, kommunens 
hemsida den 3 februari 2022 samt annonsering på kommunens anslagstavla.  
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INKOMNA SYNPUNKTER UNDER GRANSKNING 
 
Under granskningstiden har 15 skrivelser inkommit. Nedan angivet datum i anslutning till 
skrivelsen står för den dag då den diarieförts i kommunen. I de fall yttranden innehåller 
synpunkter om planförslaget kommenteras detta med ställningstagande inför fortsatt 
planprocess.  
 
I de fall de inkomna granskningsyttrandena varit långa har ansvarig handläggare 
sammanställt en kortare version som beskriver huvuddragen ur de inkomna 
synpunkterna. 

MYNDIGHETER 
 
SKANOVA ( TELIA COMPANY)  AB (2022-02-04) har inget att erinra. 

 
TRAFIKVERKET  (2022-02-07) har inget att erinra. 
 
LANTMÄTERIET (2022-02-14) har inget att erinra. 

 
LÄNSSTYRELSEN  (2022-03-04) har inget att erinra. 

INTERNT  
 

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN   (2022-02-04) har inget att erinra. 
 
MILJÖAVDELNINGEN  (2022-02-07) har inget att erinra. 

 
HÖGANÄS ENERGI  (2022-02-07)  
I granskningshandlingarna till rubricerad plan så påtalade vi en del saker om våra 
befintliga kablar. I svaren som står i samrådsredogörelsen står det att våra kommentarer 
har noterats och dessa bör hanteras i efterkommande detaljplan/bygglov.Hur säkerställs 
det att dessa frågor kommer med i efterkommande detaljplan/bygglov? 
I övrigt har vi inget att erinra mot plan. 

 
Kommentar: I en eventuell efterkommande detaljplaneringsprocess har ni möjlighet att  lämna 

synpunkter vid samråd och granskning. Förslaget som vi har i nuläget gäller bara upphävande av 
tomtindelning för gällande fastighet. Om underjordiska kablar måste flyttas i framtid står exploatören för 
kostnaderna. 
 
VA AVDELNINGEN  (2022-02-09)  
Planområdet (Vargen 11 och Vargen 12) ligger inom verksamhetsområde för 
dricksvatten, spillvatten och dagvatten. 
Planändringens syfte att upphäva tomtindelning för Vargen 11 och Vargen 12 påverkar 
inte dricksvatten försörjningen samt hantering av avloppsvatten och dagvatten inom 
planområdet. Det finns tillräcklig kapacitet i dricksvattenledningar och 
spillvattenledningar inom planområdet dock dagvattnet ska fördröjas innan avledning till 
kommunalt dagvattensystem. 
 
För övrigt har VA avdelningen inget att erinra mot upphävande av tomtindelning för 
Vargen 11 och Vargen 12 i Höganäs. 
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Kommentar: Yttrandet har noteras. 

 
GEODATAAVDELNINGEN  (2022-03-01). 
Här upphäver man del av tomtindelningen, planändringen måste därför döpas om till rätt 
titel! Tänk på att få rätt namn även på fastighetsförteckningen. 

 
Kommentar: Redaktionella ändringar görs enligt geodataavdelningens synpunkter. Titeln 

ändrats till Upphävande av del av tomtindelning inom del av kvarteret Vargen i Höganäs. 
 
RÄDDNINGSTJÄNSTEN  (2022-03-07) har inget att erinra. 
 
STADSMILJÖAVDELNINGEN (2022-03-07) 
Våra tidigare synpunkter angående kompensation av naturmark kvarstår. 
Tillträdet till fastigheterna får inte ske över naturområdet. Vidare får Naturområdet inte 
nyttjas till parkeringar och uppställning. De två tilltänkta tomterna består av naturmark då 
byggrätt inte finns idag. Det innebär att om de ska säljas och bebyggas ska de 
kompenseras i enlighet med kommunens översiktsplan och naturvårdsplan. Kontakt kan 
tas med stadsmiljöavdelningen för konkreta förslag på kompensationer. 

        
 Kommentar: Denna fråga rör inte upphävandet av tomtindelningen utan bör hanteras i 
efterkommande detaljplan/bygglov.   

SAKÄGARE 
 
SAKÄGARE BOENDE PÅ KULLAGATAN 122- KULLAGATAN 124- KULLAGATAN 126- 
KULLAGATAN 128  (2022-03-07)  
Vi hänvisar till tidigare inlämnade synpunkter och godkänner inte förslaget om 
upphävandet av Vargen 11 samt 12. Tidigare lämnade åsikter bifogas även i detta mejl.  
Tillägg:  
De flesta av våra synpunkter har bemötts med att de behandlas i bygglovsprocessen men 
vi anser att de borde bemötas redan i upphävandet. Då det tydligt framgår att ni vill bilda 
två nya fastigheter på Vargen 11. Vi upplever att vi inte har fått något gehör för våra 
synpunkter. Vill även markera mot erat svar vi fick angående säker passage och 
bullerproblem. Där hänvisar ni att Trafikverket har ansvar för väg Kullagatan/väg 111.  
Som ni vet är väg 111 en flitigt diskuterad punkt, både från de som bor längs med vägen 
och från kommunens sida. Vi har idag en säker passage via vargen 11 men med er plan 
för två nya fastigheter tas den bort. Vi förväntar oss då att kommunen hjälper oss att 
driva frågan vidare mot Trafikverket, eller säkerställer en passage via de nybildade 
tomterna då vår vardag kommer påverkas mycket negativt. Dino Krcic och Fredrik 
Zelmerlöw kom ut till platsen vid tiden för samrådet. Då skulle de ge oss ett förslag på 
hur en säker passage kunde se ut via tomterna, samt ett förslag på hur en uppdelning av 
vargen 11 i fyra delar i anslutning till respektive tomt skulle se ut.  
Vi efterlyser det förslaget. Om det nu också är en del av bygglovsprocessen så undrar vi 
varför löftet om ett sådant ges under upphävandeprocessen? 

 
Kommentar:  Säker passage och övriga frågor noteras men hanteras inte i detta ärende som 

endast handlar om upphävande av tomtindelningen. I en eventuell efterföljande plan och/eller 
bygglovsprocess bör dessa frågor hanteras. 
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ÄNDRINGAR AV PLANFÖRSLAG INFÖR ANTAGANDE 
Skrivelser från 8 innehåller synpunkter på förslaget. Dessa synpunkter har bemötts ovan 
med kommentarer. Synpunkter från 1 har föranlett en omarbetning av planförslaget. 
Sammanfattningsvis ändras planförslaget enligt följande: 
 
• Redaktionella ändringar. 
• Titeln ändrats till Upphävande av del av tomtindelning inom del av kvarteret Vargen i 

Höganäs. 
• Förutsättningarna av utökandet av upphävandet med Vargen 12 har dock förändrats 

efter granskningen eftersom kommunen inte längre finner ett intresse i att överföra 
restfastigheten av Vargen 11 till Vargen 12 längre.  
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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 ERINGRINGAR 
Följande bedömda sakägare har inte fått sina synpunkter tillgodosedda: 

 
• Höganäs energi 
• Stadsmiljöavdelningen 
• Sakägare boende på Kullagatan 122- Kullagatan 124- Kullagatan 126- Kullagatan 128   
 
Frågor som inte blivit tillgodosedda är följande inför antagande 
Frågor som inte rör själva tomtindelningen utan frågor som rör en eventuell efterföljande 
plan- och/eller bygglovsprocess, exempelvis handlar det om frågor om att kompensera 
naturmark, underjordiska ledningar och säker passage över väg 111. 
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