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BAKGRUND OCH SYFTE 
 
BAKGRUND 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-04-23, att uppdra åt plan- och bygglovsavdelningen att 
genomföra planprocess för Vargen 11.  
  
I rådande situation med bostadsbrist i Sverige har det talats mycket om byggnation av nya 
bostäder. Höganäs kommun har bostadsprojekt i hela kommunen och försöker i så stor 
utsträckning som möjligt att förtäta. 
 
Vargen 11 är en fastighet i norra Höganäs tätort som tidigare omfattades av en detaljplan, 
akt 12-HÖS-543. Bestämmelserna i den detaljplanen möjliggjorde byggnation av 
enbostadshus. Fastigheten omfattas även av tomtindelningsbestämmelser, vilket betyder 
att avstyckning av fastigheten endast kan ske enligt tomtindelning. Detaljplanen med 
(bland annat) kvartersmark för bostäder upphävdes på 1980-talet men tomtindelningen 
upphävdes inte. 
 
Kommunen exploateringsavdelningen ser möjlighet att stycka av Vargen 11 och sälja 
styckningslotterna som bostadsfastigheter. Vargen 11 kommer då bli en restfastighet som 
genom fastighetsreglering kan överföras till grannfastigheten Vargen 12. För att detta ska 
vara möjligt behöver tomtindelningsbestämmelserna upphävas för Vargen 11 och Vargen 
12. Upphävandet av tomtindelningsområdet har efter samrådet utökats med fastigheten 
Vargen 12 som numera inryms inom upphävandet av tomtindelningen. 
 
DETALJPLANENS SYFTE  
Detaljplanens intentioner är att upphäva tomtindelning för Vargen 11 och Vargen 12. 
 
PLANARBETETS GÅNG 
PLANFÖRFARANDE OCH PLANPROCESSEN 
Planförfarande för upphävande av tomtindelning för Vargen 11 och Vargen 12 förändrats 
från förenklat planförfarande till standard förfarande efter samråd. Upphävandet av 
tomtindelningsområdet har utökats med fastigheten Vargen 12 som numera inryms inom 
planändringsgränsen. 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.  
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INKOMNA SYNPUNKTER 
 
Under samrådstiden har 19 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 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 
 
WEUM GAS (2021-09-06) har inget att erinra. 

 
TRAFIKVERKET (2021-09-06) har inget att erinra. 
 
LANTMÄTERIET (2021-09-15) 
Plankarta saknas. Enligt 4 kap 30 § PBL ska en detaljplan bestå av ”en karta över det 
område som planen omfattar (plankarta) och de bestämmelser i övrigt som behövs”. 
Utöver detta ska bl.a. en planbeskrivning finnas tillsammans med planen 4 kap 30 § PBL. 
Det är endast plankartan med bestämmelser som är det juridiskt styrande dokumentet, 
medan planbeskrivningen visar hur planen ska förstås och genomföras. Enligt Boverkets 
råd kring ändring av detaljplaner ska endast en plankarta finnas och ändringarna ska då 
göras i den befintliga plankartan. När det gäller bestämmelser om fastighetsindelning, 
vilket det är frågan om i detta fall, kan dock sådana bestämmelser redovisas på en separat 
karta enligt 4 kap 30 § 2 st PBL. Det är med andra ord möjligt att upprätta en plankarta 
som endast redovisar vilka områden som berörs av upphävandet av bestämmelser om 
fastighetsindelning (fd. tomtindelning). Gällande kommande fastighetsbildning där del av 
Vargen 11 (rest som blir kvar efter avstyckning) planeras att fastighetsregleras till 
angränsande fastighet Vargen 12 vill Lantmäteriet här upplysa om att Vargen 12 också 
omfattas av tomtindelningen, tomtindelning Vargen Lantmäteriets aktnummer 1284K-4/1947. 
För att fastighetsregleringen ska gå att genomföra får denna inte ske i strid mot 
tomtindelningen som gäller för Vargen 12. Att enbart upphäva tomtindelningen inom 
Vargen 11 kan därmed innebär att fastighetsregleringen ändå inte går att genomföra 
beroende på bestämmelserna i tomtindelningen för Vargen 12.  
 
Vidare omfattas Vargen 11 inte av någon detaljplan vilket däremot Vargen 12 gör vilket 
skulle innebära att oplanerad mark överförs till en fastighet som är planlagd. Vid 
kommande lantmäteriförrättning får Lantmäteriet då pröva huruvida detta är lämpligt. 
Normalt bör fastighetsbildning inte ske så att de yttre plangränsen överskrids, men det 
finns å andra sidan inga förbud mot detta. För att en sådan här fastighetsbildning ska 
kunna ske måste vissa villkor vara uppfyllda. För det första ska fastigheten, till den del 
den är belägen överensstämma med denna, vilket Lantmäteriet inte ser några hinder mot i 
dagsläget. För det andra måste en prövning av att fastighetsbildningen till den del den är 
belägen utanför planen inte innebära att åtgärden får försvåra områdets ändamålsenliga 
användning, föranleda olämplig bebyggelse eller motverka lämplig planläggning av 
området. För det tredje måste fastigheten som helhet bli lämplig för sitt ändamål utifrån 
de krav som ställs i fastighetsbildningslagen. 
       
         Kommentar:  Upphävandet av tomtindelningsområdet har utökats med fastigheten Vargen 12 
som numera inryms inom gränsen för upphävandet. 
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- En karta för gällande tomtindelning med markerade fastigheter som berörs av upphävandet av 
tomtindelning kommer att följa med granskningshandlingar. Övriga kommentarer noteras. 
 
POST NORD (2021-09-17) har inget att erinra. 
 
REGION SKÅNE (2021-09-21) har inget att erinra. 

 
LÄNSSTYRELSEN (2021-09-28) har inget att erinra. 
 
SJÖFARTSVERKET (2021-09-30) har inget att erinra. 
 
INTERNT AVDELNINGAR INOM HÖGANÄS KOMMUN 
 
MILJÖAVDELNINGEN (2021-09-01) har inget att erinra. 
 
HÖGANÄS ENERGI (2021-09-03) 
Vi har en högspänningskabel och fiberkabel längs med gränsen i öster. Exakt läge får en 
inmätning visa, men dessa kan idag möjligen ligga på de nya tilltänkta fastigheterna. 
Däremot har vi fiberkablar som går över de kommande fastigheterna (se bifogad karta) 
som antagligen måste flyttas och säkras med ledningsrätt. Då kommunen gett oss 
grävtillstånd för dessa kablar förutsätter vi att kommunen står för kostnaderna som 
uppstår pga av flytt och ledningsrätt. 

 
Kommentar: Kommentaren noteras. Denna fråga rör dock inte upphävandet av tomtindelningen 

utan bör hanteras i efterkommande detaljplan/bygglov.   
 
KULTUR-OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN (2021-09-06) har inget att erinra. 
 
STADSMILJÖAVDELNINGEN (2021-09-09)  
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: Kommentaren noteras. Denna fråga rör dock inte upphävandet av tomtindelningen 
utan bör hanteras i efterkommande detaljplan/bygglov.   

 
GEODATAAVDELNINGEN (2021-09-17) har redaktionella synpunkter 

 
Kommentar: Redaktionella ändringar görs enligt geodataavdelningens synpunkter. 

  
 
RÄDDNINGSTJÄNSTEN (2021-09-29) har inget att erinra. 
 
NSR  (2021-09-29) 
För att säkerställa att hämtning kan ske säkert behöver vägen fram till fastigheten följa 
renhållningsordningen för Höganäs kommun. Skulle vägen fram till fastigheten inte vara 
farbar för renhållningsfordonen kommer kärlen behöva placeras på anvisad plats. 
• Det bör även stå med i detaljplanen att kärlen ska placeras så att backning inte 
förekommer. 
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• Det finns fördelar, både miljömässiga och ekonomiska att uppmärksamma frågor som 
rör hantering av överskottsmassor (och vilka massor som ska användas vid ett eventuellt 
underskott på massor) redan i detaljplanskedet. Man kan med fördel reflektera över 
massbalanserna inom området och börja planera för eventuell lagring, sortering, 
behandling och återanvändning av massor. Detta gäller både massor som är förorenade i 
olika grad samt för området rena massor. 
 

Kommentar: Yttrandet noteras. Denna fråga rör dock inte upphävandet av tomtindelningen 
utan bör hanteras i efterkommande detaljplan/bygglov. 
 
STADSARKITEKT (2021-10-04) har inget att erinra. 
 
SAKÄGARE 
 
SAKÄGARE 1 (2021-09-17)  
1. 200 m till skjutbanan. Är Skytteföreningen informerad om eventuell nybyggnad på 
Tjörröd? 
2. Problem med stark trafik på Kullagatan. Besökare har i 43 år parkerat på Vargen 11 pga 
inga parkeringsmöjligheter på Kullagatan. 
3. Från Höganäsbolaget österut förekommer utsläpp av koldioxid samt järnpulver ofta! 
Sistnämnda finns vid varje rensning av takrännor. 
4. Servitut? Ny fiberdragning genom Vargen 11 till tomtgränsen + televerkets kablar. 
5. Vi köpte hus på Vargen 6, 1977 pga den fina naturen och barnvänligheten på baksidan 
av huset, vilket nu raseras fullständigt vid eventuell genomförande. 
 
        Kommentar:  Skytteföreningen har inte blivit informerade då de inte anses vara sakägare.  
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för Höganäs bolaget eventuella utsläpp, kontakta därför 
Länsstyrelsen. Övriga frågor noteras men hanteras inte i detta ärende som endast handlar om 
upphävande av tomtindelningen. I en efterföljande plan och/eller bygglovsprocess bör dessa frågor 
hanteras.  
 
SAKÄGARE 2 (2021-09-17)  
Vi köpte vår bostad i juni 2020 och tittade då på översiktsplanen och detaljplanen för 
området. Vi fann inga planer på bostadsbebyggelse på Vargen 11. Då tomten var 
intressant för oss i samband med husköpet tog vi kontakt med Dino Krcic våren 2020, vi 
framförde vår önskan att köpa loss en  del av tomt Vargen 11, alternativt arrendera den. 
Dino uppgav att han skulle återkomma med pris på tomten men vi fick aldrig något svar. 
 
Påverkan förväntas bli:  
Vårt hus ligger nära Kullagatan vilket gör att vi har stora bullerproblem på sydsidan. Vi 
spenderar vår tid i trädgården på norrsidan för att få lugn och ro. Att ha naturen nära i 
ena riktningen uppväger kaoset på Kullagatan, där ingen håller hastigheten 50 km/h. 
Byggs en villa i anslutning till vår tomt  åt norr kommer vår trädgård att bli inklämd 
mellan tung trafik och tät bebyggelse vilket kommer påverka vår vardag negativt. 
Vid bebyggelse kommer fler bilar tvingas att köra och parkera längs Ringgatan som redan 
idag är en smal och trafikerad väg. 
 
Morgon/ förmiddagssolen kommer påverkas negativt av byggnad i norr. 
Utsikten över naturområdet åt norr kommer skymmas fullständigt. Anledningen till att vi 
valde att köpa vårt hus var just närheten till naturen och det lugn som idag finns på 
baksidan. 
Slutligen och viktigast av allt; värdet på vår tomt och vår bostad kommer att minska 
utifrån ovan. Samtliga ägare av tomterna som gränsar till Vargen 11 är intresserade av att 
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köpa loss marken. Vi önskar då dela upp Vargen 11 i fyra tomter som byggs in i 
respektive nuvarande tomt. Då inkluderas även hus Kullagatan 128 som idag arrenderas.  
Vi godkänner INTE samrådsförslaget med ovan motivering. Vi önskar närvara vid 
samrådet 

 
Kommentar: Dino Krcic kommer att kontakta er. Gällande bullerproblem kontakta 

Trafikverket eftersom de har ansvar för Kullagatan. Övriga kommentarer noteras. Dessa frågor rör dock 
inte upphävandet av tomtindelningen utan bör hanteras i efterkommande detaljplan/bygglov. 
 
SAKÄGARE 3 (2021-09-17)  
Vi och de övriga fastighetsägarna i anslutning till Vargen 11 har ett stort intresse av att 
kunna köpa loss den del som ligger bakom respektive fastighet för att kunna sköta om 
och ta hand om de idag inte omhändertagna delarna av fastigheten. Vi alla tycker att det 
är en stor fördel att ha tillgång till grönska och natur direkt bakom våra tomter, speciellt 
med tanke på den hårt trafikerade väg 111 som sträcker sig längs våra fastigheter. Inte 
minst då det inte finns någon trottoar eller säker passage för oss att kunna ta till gång- 
och cykelvägen på andra sidan vägen.  
Vi är också oroliga vad skövlingen av växtlighet, för att anlägga de två nya tomterna samt 
en ny väganslutning från Ringgatan, gör i fråga om buller från skjutbana, soptipp och ett  
växande affärsområde runt outleten. Där lär den tunga trafiken med leveranser till nya 
byggoch detaljhandlar öka markant.  
De befintliga tomterna är idag bebyggda på ett sätt som innebär att våra trädgårdar är  
väldigt skyddade från insyn. Det finns en överhängande risk att så inte blir fallet vid  
anläggningen av de två nya tomterna. De kommer hamna direkt inpå oss, med en känsla 
av bli mer inträngd.  
Även om förslaget som ligger i samrådet skulle innebära att vi skulle få möjlighet att köpa  
den fastighet vi idag arrenderar, så har vi inget intresse av att det blir ny bebyggelse på  
övriga delar av Vargen 11. Av den anledningen väljer vi att inte godkänn samrådsförslaget  
som det idag är utformat. 

 
Kommentar: Gällande fler säkra passager kontakta Trafikverket som har ansvar för vägen. 

Övriga kommentarer noteras. Frågorna rör dock inte upphävandet av tomtindelningen utan bör hanteras 
i efterkommande detaljplan/bygglov. 

 
SAKÄGARE 4 (2021-09-17)  
Vi köpte vår fastighet i november 18, enligt detaljplan och efter samtal med kommunen 
fanns ingen möjlighet eller någon plan att bebygga Vargen 11. Vi har under de senaste tre 
året lagt all vår lediga tid och alla våra pengar på att själva totalrenovera en mycket 
nedgången fastighet, för att skapa ett hem till vår familj. Vi bor längs med en raksträcka 
på 111 :an som är hårt trafikerad året runt. Vi har ingen trottoar framför fastigheten, så vi 
kan inte gå längs med eller ta oss över vägen säkert. Vi använder dagligen baksidan av 
fastigheten för att gå till närmaste trottoar och för att kunna korsa vägen. Alla andra hus 
längs Kullagatan har trottoar på båda sidorna förutom Kullagatan 122-134 men via 
baksidan kan man ta sig till Ringgatan och vidare. Om det byggs fastigheter på Vargen 11 
kommer den möjligheten tas bort och våra barn kommer inte kunna ta sig till och från 
skolan eller fritidsaktiviteter själva. 
 
Kullagatan 124-126 bli helt fråntagna möjligheter att ta sig till grönområdet bakom, som 
vi och många andra använder. Det var anledningen till att vi köpte fastigheten och 
spenderat tid/pengar på att renovera den. Vi vill bevara skogsdungen och de gamla 
träden direkt i anslutning till vår tomt på Vargen 11. Skövlas den ner så kommer 
ljud/buller från tippen, skjutbanan och nu även den tyngre trafiken efter utbyggnaden av 
outletområdet att öka. 
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Vi undrar också hur bullernivån kommer påverkas när 111 :a ska ledas om. Vi godkänner 
inte samrådsförslaget på grund av att Exploateringsavdelningen vill bygga nya fastigheter. 
För att göra det måste grönområdet på Vargen 11 skövlas samt att det medför att vi blir 
inbyggda och inte kommer få en passage ut till Ringgatan.  

 
Kommentar: Gällande fler säkra passager kontakta Trafikverket som har ansvar för vägen. 

Övriga kommentarer noteras. Frågorna rör dock inte upphävandet av tomtindelningen utan bör hanteras 
i efterkommande detaljplan/bygglov.  
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SAMMANFATTNING 
 
Sammanlagt har 19 skrivelser inkommit. Skrivelser från 8 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: 
•  tomtindelningsområdet har utökats med fastigheten Vargen 12 som numera inryms 

inom planändringsgränsen. 
•  En karta för gällande tomtindelningsplan med markerad fastigheter som omfattas av 

upphävande kommer att följa med granskningshandlingar. 
• Redaktionella ändringar 
 
FÖLJANDE SAKÄGARE HAR INTE FÅTT SINA SYNPUNKTER TILLGODOSEDDA:  
• Stadsmiljöavdelningen 
• Höganäs energi 
• Sakägare 1 
• Sakägare 2 
• Sakägare 3 
• Sakägare 4 
 
FRÅGOR SOM INTE BLIVIT TILLGODOSEDDA ÄR FÖLJANDE: 
• Vi har fiberkablar som går över de kommande fastigheterna som antagligen måste 

flyttas och säkras med ledningsrätt. Då kommunen gett oss grävtillstånd för dessa 
kablar förutsätter vi att kommunen står för kostnaderna som uppstår pga av flytt och 
ledningsrätt. 

• 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. 

• Frågor som rör inte upphävandet av tomtindelningen utan bör hanteras i 
efterkommande detaljplan/bygglov.  
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