
 PROTOKOLL 

 KS PLANUTSKOTT  
 

 2022-04-26    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 
Gustaf Wingårdh (M) (vice ordförande) 
Ulf Molin (C) 
Lennart Nilsson (S) 
Lars Linderot (M) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Anders Ståhl (M) 

Ann-Britt Strufve (M) 
Barbara Struglics Bogs (KD) 

  
Övriga närvarande  Abdulmouneim Baradey (planarkitekt) 

Gulistan Batak (plan- och bygglovschef) 
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 
Jacob von Post (chef för samhällsbyggnadsförvaltningen) 
Kaisa Diurson (planarkitekt) 
Alva och Liam (PRAO-elever) 

  
Sammanträdestid kl 13:30-14:20 
  
Paragrafer §29 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Gustaf Wingårdh (M) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

Sekreterare ……………………………………………… 
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     KS/2021/239 
§ 29 
UPPHÄVNING AV DEL AV TOMTINDELNING INOM DEL AV 
KVARTERET VARGEN I HÖGANÄS (VÄSTER OM TJÖRRÖD), 
HÖGANÄS KOMMUN 
Sammanfattning av ärendet   
Planändringen syfte är att upphäva tomtindelning för Vargen 11. Kommunstyrelsens 
exploateringsavdelningen ser möjlighet att stycka av Vargen 11 och sälja styckningslotterna som 
bostadsfastigheter. För att detta ska vara möjligt behöver tomtindelningsbestämmelserna upphävas för 
Vargen 11. Kommunstyrelsen beslutade 23 april 2021, § 65 att uppdra åt plan- och 
bygglovsavdelningen att upphäva tomtindelningsbestämmelserna på fastigheten Vargen 11. 
 
Upphävandet av tomtindelningsområdet utökades efter samrådet med fastigheten Vargen 12 men 
förutsättningarna av utökandet av upphävandet med Vargen 12 har förändrats efter granskningen då 
kommunen inte längre finner ett intresse att överföra restfastigheten av Vargen 11 till Vargen 12. 
Vargen 12 ingår därför inte längre i detta upphävande. Titeln ändrats till Upphävande av del av 
tomtindelning inom del av kvarteret Vargen i Höganäs. 
  
Planförfarandet har förändrats efter samråd från förenklat förfarande till standard förfarande. 
Inför antagandet finns kvarstående erinringar. 
  
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 14 april 2022, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, antagandehandlingar bestående av tomtindelning och planbeskrivning, 
den 14 april 2022, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, granskningsutlåtande den 14 april 2022. 
 
Planprocessen 
Samrådsförslag, upprättat den 06 augusti 2021, godkänt via delegationsbeslut den 5 augusti 2021 av 
plan-och bygglovschef Gulistan Batak. 
Samråd genomfördes mellan den 9-30 september 2021, 
Samrådsredogörelse planförslag, daterad den 13 januari 2022, 
Granskningsförslag, upprättat den 13 januari 2022, 
Granskning genomfördes mellan den 14 februari – 7 mars 2022, 
Granskningsutlåtande, upprättat den 14 april 2022. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att 
utskottet beslutar att bifalla förslaget. 
 
Beslut 
Planutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna upprättat granskningsutlåtande, daterat den 14 april 2022, 
 
att kvarstående erinringar inte tillgodoses, 
 

Page 2 of 3



 PROTOKOLL 

 KS PLANUTSKOTT  
 

 2022-04-26    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

att anta upphävande av del av tomtindelning inom del av kvarteret vargen i Höganäs, Höganäs 
kommun, daterat den 14 april 2022. 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunstyrelsen 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2022-05-27 
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