
Ändring av detaljplan B 188,   
(upphävande av del av tomtindelning)  
för Späckhuggaren 11, Haradal,   
Ängelholm, Ängelholms kommun 
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SAMMANFATTNING 
Syftet med detaljplanen är att upphäva den 
del av tomtindelningsplanen som gäller inom 
Späckhuggaren 11 för att möjliggöra en 
avstyckning av fastigheten. 

Gällande tomtindelning är 
enligt övergångsbestämmelse en 
fastighetsindelningsbestämmelse i gällande 
detaljplan (B 188). Tomtindelningen tas 
därför bort genom att gällande detaljplan 
ändras. Övriga bestämmelser i B 188 
påverkas inte av ändringen utan detaljplanen 
kommer fortsatt ha samma byggrätt som i 
nuläget. Däremot medför upphävande av 
tomtindelningsplanen för Späckhuggaren 11 
att fastigheten kan styckas av till två, varpå 
den befintliga byggrätten från detaljplan B 
188 även kan nyttjas för den tillkommande 
fastigheten.

Detaljplanen upprättas med förenklat 
förfarande i enlighet med plan- och 
bygglagen (PBL SFS 2010:900).

DETALJPLANEPROCESSEN
Planprocessen startar när exempelvis 
kommunen själv, en byggherre, exploatörer 
eller enskilda personer inkommer med 
en begäran om att få göra eller ändra en 
detaljplan. Kommunstyrelsen ger uppdrag 
till planenheten att ta fram ett förslag till 
detaljplan.

Efter att ett planförslag tagits fram hålls 
samråd med bland annat länsstyrelsen, 
myndigheter, föreningar och enskilda som 
har ett väsentligt intresse avseende aktuell 
planläggning. Samrådets syfte är att förbättra 
beslutsunderlaget genom att samla in 
kunskap och synpunkter kopplat till aktuellt 
ärende. Inkomna synpunkter sammanställs 
och bemöts i en samrådsredogörelse.

Tidplanen för detaljplanearbetet kan 
variera kraftigt i längd beroende på 
händelseutvecklingen i ärendet. Bland annat 
så kan utredningar, samrådsprocess och 
överklaganden förlänga tidplanen. 

Denna detaljplan handläggs med förenklat 
förfarande. Förfarandet innebär att 
planprocessen är förkortad då planen går 
direkt från samråd till antagande.
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OM DETALJPLAN 
En detaljplan styr hur mark- och 
vattenområden får användas inom ett visst 
område, exempelvis till ändamålen bostäder, 
handel eller kontor. Det går även att reglera 
utformning såsom husstorlek, byggnadshöjd 
och vilket avstånd huset skall ha till 
fastighetsgräns.

Normalt sett består en detaljplan av 
en plankarta samt en planbeskrivning. 
Denna detaljplan består dock enbart av 
en planbeskrivning då syftet endast är att 
upphäva tomtindelningsplanen för två 
fastigheter. Gällande tomtindelning räknas 
som en fastighetsindelningsbestämmelse 
vilken därmed tas bort genom att gällande 
detaljplan (B 188) ändras. Denna ändring 
av detaljplan ska läsas tillsammans med 
underliggande detaljplan som fortsatt gäller.

Den redovisar bland annat syfte, 
förutsättningar, eventuella konsekvenser samt 
hur planen ska genomföras.

ÄNDRING AV DETALJPLAN
Detaljplanen gäller tills den upphävs, ersätts, 
eller ändras. Ändring av detaljplan omfattar 
förändring, borttagande och införande av 
nya bestämmelser inom ett detaljplanelagt 
område samt upphävande av en geografisk 
del av en detaljplan. 

När en detaljplan ändras behöver inte hela 
lämplighetsbedömningen genomföras 
på det sätt som görs vid upprättande 
av ny plan. Förutsättningen är att 
ändringen av detaljplanen ryms inom 
syftet med den ursprungliga planen. Då 
lämplighetsbedömningen och utredningarna 
av de aspekter som berör planområdet 
redan har gjorts när den ursprungliga planen 
upprättades behandlar denna planbeskrivning 
enbart de aspekter som ändras. 

För att få en helhetsbild av vad detaljplanen 
innebär ska denna planbeskrivning läsas 
tillsammans med planbeskrivningen för den 
ursprungliga planen.
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HANDLINGAR
Planhandlingarna består av följande:
• denna planbeskrivning med illustrationer
• fastighetsförteckning (ej bilagd)

PLANENS SYFTE
Syftet med ändring av detaljplanen är att 
upphäva del av tomtindelningsplan 11-ÄNG-
397/72 för att möjliggöra en avstyckning av 
fastigheten Späckhuggaren 11.

PLANFÖRFARANDE
Detaljplanen är upprättad enligt plan- och 
bygglagen (PBL SFS 2010:900)  med 
förenklat planförfarande. Planen förväntas 
kunna antas av kommunstyrelsen första 
kvartalet 2022. 

Enligt övergångsbestämmelse i plan- och 
bygglagen gäller tomtindelningar och 
fastighetsplaner som detaljplanebestämmelser 
avseende fastighetsindelningen. 
Dessa bestämmelser reglerar hur ett 
kvarter ska indelas i fastigheter. I 
detaljplaneförslaget prövas upphävandet av 
fastighetsindelningsbestämmelser.

BAKGRUND
Ansökan om planbesked inkom den 
4 juni 2021. Avsikten är att upphäva 
gällande tomtindelningsplan 11-ÄNG-
397/72 för att kunna stycka av fastigheten 
Späckhuggaren 11 och uppföra en ny 
byggnad. Gällande detaljplan B 188 reglerar 
minsta fastighetsstorlek. Genom att upphäva 
tomtindelningsplanen kan befintlig fastighet 
styckas av till två mindre fastigheter. 
Den 27 oktober 2021 § 212 beslutade 
kommunstyrelsen att meddela positivt 
planbesked. 

Den 30 november 2021 § 228 beslutade SBN 
att godkänna upprättat förslag för samråd. 
Samråd har pågått mellan den 2 december
till och med den 23 december 2021.

PLANDATA
LÄGESBESTÄMNING OCH AREAL
Planområdets läge framgår av översiktskartan 
på sidan 2. Planområdet omfattar fastigheten 
Späckhuggaren 11 och avgränsas av 
Danielslundsgatan i väster och enbostadshus 
i norr, öst och söder. Planområdets areal är 
cirka 1500 kvadratmeter.

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Fastigheten Späckhuggaren 11 är privatägd.

BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN
Detaljplanens genomförande bedöms inte 
medföra sådan betydande miljöpåverkan 
som åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap 
34 § eller i Miljöbalken 6 kap 11 §. En 
miljökonsekvensbeskrivning har därför inte 
upprättats.

TIDIGARE 
STÄLLNINGSTAGANDEN
ÖVERSIKTSPLAN
I gällande översiktsplan för Ängelholms 
kommun, ÖP 2035, är området utpekat som 
befintlig markanvändning, bostäder. Upphävande 
av tomtindelningen bedöms inte strida mot 
översiktsplanens intentioner.

Utsnitt från ÖP 2035. Planområdets ungefärliga 
läge är markerad med röd cirkel.
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DETALJPLANER
Planområdet är detaljplanelagt sedan 
tidigare och omfattas av detaljplan B188. 
Genomförandetiden för detaljplanen har gått 
ut. 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH 
FÖRÄNDRINGAR
PLANFÖRSLAG
Tomtindelningsplanen 11-ÄNG-397/72 
för kvarteret Späckhuggaren fastställdes år 
1972. Upphävandet berör enbart fastigheten 
Späckhuggaren 11. För övriga fastigheter där 
tomtindelningsplanen inte upphävs kommer 
således tomtindelningsplanen fortsätta gälla.  

För att ändringen ska kunna genomföras 
behöver gällande detaljplan (B 188) 
ändras och en planbeskrivning tas fram. 

Tomtindelningsplan för kvarteret Späckhuggaren. Området markerad med röd streckad linje visar den del av 
tomtindelningsplanen som upphävs. Upphävandet möjliggör att fastigheten Späckhuggaren 11 kan avstyckas efter 
ansökan till Lantmäterimyndigheten.

Tomtindelningen upphävs genom denna 
planbeskrivning som ska läsas tillsammans 
med underliggande detaljplan vilken fortsatt 
gäller. 

Utsnitt från B 188 med planområdet markerad med 
röd streckad linje.
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PLANENS GENOMFÖRANDE
Genomförandefrågorna redovisar 
de administrativa, organisatoriska, 
fastighetsrättsliga och ekonomiska åtgärder 
som krävs för ett samordnat genomförande 
av detaljplanen. 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR
PLANFÖRFARANDE
Detaljplanen handläggs med förenklat 
förfarande.

Upphävandet innebär endast att gällande 
tomtindelning för fastigheten Späckhuggaren 
11 tas bort. Ett upphävande innebär att 
tomtindelningen upphör att gälla och beslutet 
får ingen genomförandetid kopplat till sig. 

ORGANISATORISKA FRÅGOR
TIDPLAN
Detaljplanen förväntas kunna antas av 
kommunstyrelsen första kvartalet 2022.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Upphävandet av tomtindelningsplanen 
för fastigheten Späckhuggaren 11 medför 
att fastighetsgränsen mellan fastigheterna 
kan justeras efter ansökan skickats in till 
Lantmäterimyndigheten. Detta är förenat 
med kostnader som belastar den som har 
nytta av åtgärden. 

PLANEKONOMI
Framtagandet av detaljplanen bekostas av
beställaren vilket regleras i ett planavtal.
Planavgift kommer därför inte att tas ut i
bygglovsskedet.  

MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER
Planhandlingarna har upprättats av 
planarkitekt Ilir Musa, Planenheten. 
Fastighetsförteckningen har framtagits av 
Anna Simes, Kart- och mätenheten. Övriga 
som varit delaktiga i planarbetet är:
• Henrik Eliasson, andrahandläggare 
• Pernilla Theselius, stadsarkitekt 
• Linda Svederberg, planchef
• Roger Karlsson, VA-enheten
• Camilla Lundgren, Stadsmiljö
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Information om behandling av personuppgifter (GDPR)
Som information vill vi upplysa om att personuppgifter som inkommer i ärendet behandlas endast i detta specifika planärende samt vid utläm-
nande av handlingar enligt offentlighetsprincipen. Den rättsliga grunden för behandlingen är myndighetsutövning enligt PBL. Källor: Till fastig-
hetsförteckning är; fastighetsinformationsregistret (FIR), statens personadressregister (SPAR). Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig. Om 
du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter används eller om du vill att dessa skall ändras är vi tacksamma för skriftligt besked 
om detta till Kommunstyrelsen, 262 80 Ängelholm.

Samhälle/Planenheten

Ängelholm den 11 januari 2022

Linda Svederberg
Planchef

Ilir Musa
Planarkitekt

TILLHÖR DETALJPLAN ANTAGEN AV SBN 2022-02-08
LAGA KRAFT 2022-03-09
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Upprättad av Samhälle/
Planenheten 

Ängelholms kommun
2022-01-11
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