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BAKGRUND OCH SYFTE 
 
BAKGRUND 
År 1985 vann byggnadsplanen (detaljplan) för Fjälastorp 9:1 med flera laga kraft. Den 
gällande detaljplanen har inte genomförts fullt ut. Samhällsbyggnadsförvaltningens plan- 
och bygglovsavdelning har av kommunstyrelsen den 13 september 2016 fått i uppdrag att 
utreda möjligheten att förändra detaljplan för Fjälastorp 9:1 med flera för att möjliggöra 
en avstyckning och försäljning av delar av marken som ligger runt gårdsbebyggelsen. 
 
Naturvårdsplanen Kullahalvöns natur 2017-2026 antogs av kommunfullmäktige den 23 
februari 2017. I den beskrivs bland annat att om den gällande detaljplanen genomförs 
fullt ut kommer det innebära en stor konflikt med naturvärdena i området och att delar av 
området bör göras om till kommunalt naturreservat. Flera av de byggrätter som finns i 
den gällande detaljplanen ligger i eller för nära de delar av området som ska ingå i det 
kommunala naturreservatet.  
 
S:t Arilds golfbana har inkommit med en ansökan om planbesked för att ändra i gällande 
detaljplan och möjliggöra byggandet av 12 stugor. Den 14 maj 2019 beslutade 
kommunstyrelsen att uppdra åt plan- och bygglovsavdelningen att genomföra planprocess 
för att kunna möjliggöra stugor för övernattning. Den nu gällande detaljplanen stämmer 
inte överens med hur verkligheten ser ut idag. En del av golfbanan är exempelvis utlagd 
på område som är utpekat som naturpark i detaljplanen medan ett område som är utpekat 
som golfbana används som natur.  
 
 
DETALJPLANENS SYFTE  
Detaljplanens intentioner är att möjliggöra en avstyckning och försäljning av marken 
kring den befintliga gårdsbebyggelsen samt säkerställa dess kulturhistoriska värden. Syftet 
är också att säkerställa naturvärdena för det framtida kommunala naturreservatet genom 
att ta bort samt flytta de byggrätter och gator som i gällande detaljplan inkräktar på det 
kommande naturreservatet. Syftet är också att möjliggöra övernattningsstugor för 
golfbanan, skydda kulturhistoriskt värdefull bebyggelse samt möjliggöra en ändring av 
golfbanans och naturområdets gränser, så att de överensstämmer med verkligheten. Syftet 
är också att möjliggöra en mindre avstyckning och försäljning av kommunens mark till 
fastigheten Fjälastorp 9:2. 
 
 
PLANARBETETS GÅNG 
PLANFÖRFARANDE OCH PLANPROCESSEN 
Detaljplanen för Fjälastorp 6:3 med flera handläggs enligt utökat planförfarande. Planen 
antas av kommunfullmäktige.  
 
PLANSAMRÅD 
Plansamråd genomfördes 28 juni till den 8 augusti 2021. Underrättelse om samråd har 
skett genom utskick i enlighet med fastighetsägarförteckning och sändlista, annons i 
ortens dagstidning Helsingborgs Dagblad, kommunens hemsida den 22 juni 2021 samt 
annonsering på kommunens anslagstavla.  

 
GRANSKNING 
Granskning genomfördes 27 december 2021 till den 23 januari 2022. Underrättelse om 
granskning har skett genom utskick i enlighet med fastighetsägarförteckning och 
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sändlista, annons i ortens dagstidning Helsingborgs Dagblad, kommunens hemsida den 
22 december 2021 samt annonsering på kommunens anslagstavla.  
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INKOMNA SYNPUNKTER UNDER SAMRÅD 
 
Under samrådstiden har 22 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. 
 

YTTRANDE FRÅN MYNDIGHET  
 
TRAFIKVERKET (2021-06-30)  
Förslaget innebär bland annat att 33 nya fritidshus kan uppföras, vilket borde bidra med 
en avsevärd trafikalstring. Ökad trafik kan medföra behov av åtgärder på det statliga 
vägnätet och dess anslutningar. För att Trafikverket ska kunna ta ställning till hur våra 
anläggningar påverkas av planförslaget måste kommunen redovisa beräknad trafikalstring 
och flödesfördelning. Av redovisningen ska framgå hur planförslaget påverkar det 
omgivande vägnätet och vilka åtgärder som kan krävas. För åtgärder som rör statliga 
anläggningar ska krav och råd enligt VGU följas. Åtgärder på det statliga vägnätet och 
dess anslutningar, till följd av en exploatering, ska bekostas av kommunen och/eller 
exploatören. Om sådana åtgärder blir nödvändiga ska, innan detaljplanen föres till 
antagande, ett finansierings- och genomförandeavtal tecknas mellan kommunen och 
Trafikverket. Detaljplanen innehåller en befintlig anslutning till statlig väg, Knävlavägen 
väster, där det föreslås en parkeringsplats ut mot väg 1451. Trafikverket anser att 
plankartan ska justeras så att placeringen av anslutningen blir tydligare definierad och att 
det inte möjliggörs parkering ända ut i vägområdet. Mellan vägområdet och 
parkeringsplatsen ska det finnas en säkerhetszon på minst fem meter där inga fordon eller 
andra fasta oeftergivliga föremål kan placeras. Det ska även tydligt framgå att det är 
Knävlavägen som ska användas och att inte en direktutfart ut på 1451 möjliggörs. 
Trafikverket anser att föreslagen detaljplan är så pass omfattande att anslutningen ut mot 
1451 måste ändras för att tillgodose trafiksäkerheten. Bland annat ska Knävlavägen rätas 
upp så att den placeras vinkelrät ut mot 1451. Vidare ska det tillgodoses fri sikt från 
utfarten från Knävlavägen V, ut mot 1451. Fem meter in från utfarten ska det säkerställas 
fri sikt på 170 meter åt vardera håll. Här får inga föremål över 0,6 meter finnas. I god tid 
före genomförandet ska sedan kontakt tas med Trafikverket som ska godkänna 
detaljutformningen för den ändrade anslutningen. Att kontakt ska tas med Trafikverket 
samt att Trafikverket ska godkänna detaljutformningen för anslutningen ska framgå av 
detaljplanens genomförandebeskrivning. Trafikverket ställer krav på bl.a. anslutningens 
geometri och bredd, lutning, vattenavrinning etc. Anslutningen ska utformas enligt vid 
tidpunkten för genomförande gällande VGU (Vägar och gators utformning). Kontakt 
med Trafikverket, inför genomförandet, sker via formuläret för ansökan om utfart, som 
du finner på Trafikverkets hemsida (www.trafikverket.se). Ange i ansökan i vilken 
detaljplan anslutningen tidigare behandlats samt Trafikverkets ärendenummer. 

 
Kommentar: Kommunen kompletterar planhandlingarna med information 

om trafikutredning gällande påverkan på vägnätet. Trafikutredningen visar på att 
inga förändringar på vägnätet behöver ske till följd av detaljplanens 
genomförande. Kommunen kommer ta bort planbestämmelsen om 
parkeringsplats i planhandlingarna. Planhandlingarna kompletteras med 

http://www.trafikverket.se/
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beskrivning om att det är Knävlavägen som ska användas som utfart till Norra 
Kustvägen och det tydliggörs i plankartan om att det är den befintliga 
anslutningen till Knävlavägen V som ska fortsätta användas. Planhandlingarna 
kompletteras med beskrivning om att anslutningen ut mot 1451 måste ändras för 
att tillgodose trafiksäkerheten och att det i god tid innan genomförandet ska tas 
kontakt med Trafikverket för godkännande av detaljutformning.  
 
POSTNORD (2021-07-01) har inget att erinra. 
 
REGION SKÅNE (2021-07-02)  
Region Skåne ser positivt på att Höganäs kommun genom detaljplanen säkerställer 
naturvärden i enlighet med kommunens naturvårdsplan. Planförslaget går väl i linje med 
samrådsförslag till Regionplan för Skåne 2022-2040 som lyfter fram kommunala 
naturvårdsprogram som ett viktigt verktyg för att skydda och utveckla områden med 
särskilt höga naturvärden. Att säkerställa blågrön infrastruktur av tillräcklig kvalitet och 
kvantitet är avgörande för hälsa, livskvalitet och en långsiktigt hållbar mark- och 
vattenanvändning som ger värden för hela regionen. 

 
Kommentar: Kommentarer noteras.  

 
LANTMÄTERIET (2021-07-14)  
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2021-06-21) har följande noterats: 

 
FASTIGHETSGRÄNSER INOM OCH I ANSLUTNING TILL PLANOMRÅDET 
Lantmäteriet vill uppmärksamma planförfattaren om att befintliga fastighetsgränser inom 
planområdet har bristfällig kvalité i registerkartan. Det framgår i plankartan att en 
fastighetsutredning och fältkomplettering har skett. Beroende på resultat från denna kan 
denna kommentar vara överflödig. Varken i grundkartan eller i digitala registerkartan 
finns några inmätta gränspunkter angivna längs såväl planområdets gränser eller där 
användningsgränser mellan allmän plats och kvartersmark enligt plankartan sammanfaller 
med befintliga fastighetsgränser. Någon utredning av gränsernas tillkomst har inte gjort i 
samband med detta yttrande men undertecknad kan konstatera att vissa av gränserna som 
berörs enligt ovan är tillkomna i laga skifte eller liknande vilket ofta innebär att gränsens 
läge även är juridiskt oklar. Den goda kvalité som anges i flera fall i registerkartan om 
0,025 m är ofta inte tillförlitlig utan bygger på transformation av ett stort antal 
gränspunkter utan närmare kvalitetskontroll. Lantmäteriet vill påminna om att 
detaljplanen inte påverkas om gränser visar sig ha ett annat läge. Risken med att planlägga 
utan att ha koll på gränsernas rätta läge är att antingen att en del av kvartersmarken ligger 
på grannfastigheten eller att det blir en remsa mellan den planlagda marken och fram till 
fastighetsgränsen. Eller om det rör allmän platsmark kan detaljplanen innebära andra 
inlösenskyldigheter än vad planförfattaren avsåg. Om gränsen är osäker är det lämpligt att 
så snart som möjligt utreda gränsen och göra en gränsutvisning där man letar upp 
befintliga gränsmarkeringar. Visar sig gränsen vara juridiskt oklar krävs det en 
fastighetsbestämning för att bestämma dess läge. När gränsens läge är klarlagd kan 
därefter ev. anpassning av planen till fastighetsgränsens rätta läge göras. Om kommunen 
gjort inmätningar av fastighetsgränser inom planområdet vilket texten i plankartan 
indikerar. Så har de aktuella gränspunkterna inte blivit uppdaterade i den digitala 
registerkartan. Det är av stor vikt att förbättringarna även förs över till registerkartan för 
att underlätta i samhällsbyggnadsprocessen bl.a. vid framtida fastighetsbildning. I HMK – 
Digital grundkarta finns en tydlig rekommendation om att så ska ske. Om det är oklart 
hur detta ska gå till, tag gärna kontakt med Lantmäteriets geodatasamordnare.  
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UTNYTTJANDEGRAD 
Med nuvarande utformning innebär kommunens angivna utnyttjandegrad e3 att 
byggrätten inom hela egenskapsområdet begränsas till 80 kvm BYA. Var kanske 
kommunens intention att det ska gälla per byggnad? Möjligen kan detta tillägg i så fall: 
”Största byggnadsarea är 80 m² per bostadshus” eller motsvarande. 

 
TEKNISK FÖRSÖRJNING 
De områden som kan exploateras som en följd av detaljplanen har behov av teknisk 
försörjning; VA, el etc. Det framgår inte i planhandlingarna var ledningar och tekniska 
anläggningar är tänkta att placeras. Ska allmänna ledningar placeras inom kvartersmark 
kan detta bedömas vara planstridigt exempelvis om det innebär inskränkningar i 
byggrätten. I detta fall bör en total avsaknad av prickmark och u-områden innebära att 
planförfattarens syfte är att ledningar som försörjer kvarteret ifråga kan anläggas var som 
helst inom planområdet. Det är dock ofta önskvärt att allmännyttiga ledningar inom 
kvartersmark säkerställs med u-områden. Detta förenklar en framtida prövning gällande 
lokalisering vid ledningsupplåtelse samt innebär ändrade förutsättningar vid bedömning 
av ersättning. Planförfattaren bör överväga detta och motivera sitt beslut i 
genomförandebeskrivningen. 
Det finns två befintliga ledningsrätter som ligger inom planområdet, till viss del hamnar 
dessa inom kvartersmark. Det finns inget u-område utlagt i den aktuella sträckningen i 
plankartan. Utan u-område kan ledningsdragningen för allmänna ändamål som i detta fall 
inte huvudsakligen försörjer områden inom planen bli planstridiga. Om det är 
kommunens avsikt att ledningarna ska tas bort behöver detta beskrivas i 
planbeskrivningen. I annat fall är det oftast lämpligt att plankartan kompletteras med u-
område. 

 
ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL NATUROMRÅDE 
Under fastighetsbildningsfrågor omnämns att ett servitut ska bildas på Knvälavägen (som 
är utlagd som kvartersmark) för allmänhetens tillgång till naturområde. För att 
kommunens intentioner om detta ska framgå i planhandlingarna bör det övervägas om 
vägen i första hand ska läggas ut som allmän plats eller som ett markreservat för allmänt 
trafikändamål (gångtrafik). En annan frågeställning är ifall Knävlavägen och dess i kartan 
synliga fortsättning ska användas för gata även för golfbanans fastighet. Även här bör en 
eventuell annan hantering göras än ändamål natur (se resonemang under Golfvägen). 

 
GOLFVÄGEN 
Det är inte lämpligt att golffastighetens infart (som förstås som en enskild) sker över 
Naturmark. Om vägen ska driftas och brukas av golfbanan ser undertecknad två 
alternativ. Antingen att man lägger ut vägen som R2 och att den efter genomförande då 
ingår i golffastigheten. Eller att även denna väg läggs ut som allmän plats Gata (eventuellt 
med enskilt huvudmannaskap). Den norra delen av vägen ser ut att bli gemensam infart 
för såväl golfbanan som område som är avsett att exploateras. Beroende på hur 
fastighetsbildningen sker kan det vara aktuellt med inrättande av 
gemensamhetsanläggning för vägen i fråga. Detta bör framgå i planbeskrivningen.  
 
INFARTSVÄG FJÄLASTORP 9:4-6 
Under genomförandefrågor anges att kommunen ska upplåta avtalsservitut för utfart för 
fastigheterna Fjälastorp 9:4-9:6. Enligt plankartan kommer ett område som förstås ska 
utgöra gemensam utfart planläggas som kvartersmark (prickmark) för bostäder. Området 
utgörs idag av allmän plats i gällande detaljplan (enskilt huvudmannaskap då det är en 
byggnadsplan). Allmän plats och kvartersmark bör vid genomförandet inte blandas inom 
samma fastighet (främst vid kommunalt huvudmannaskap). I en kommunal 
naturmarksfastighet bör alltså normalt inte ingå kvartersmark vilket föreslås i 
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planbeskrivningen. Ansvar och driftsfrågor blir också oklar med nuvarande reglering. 
Med nuvarande utformning bör området vid genomförandet regleras till en 
bostadsfastighet med efterföljande rättighetsupplåtelse eller utgöra samfällighet till 
berörda fastigheter. Detta skulle kunna regleras med ett markreservat i form av g-område. 
Lantmäteriet vill här poängtera vad som framgår i 14:8 § PBL om ersättning när väg dras 
in i ny detaljplan. Möjligen är det oklart vem som är väghållare för vägen idag. Detta bör 
belysas närmare som konsekvenser av detaljplanen. 

 
BOVERKETS ALLMÄNNA RÅD 
Lantmäteriet vill upplysningsvis informera om att boverkets allmänna råd ändrats 2020-
10-01 (2020:6). De allmänna råden är inte bindande men att följa dem skapar enhetlighet, 
underlättar förståelsen för detaljplanen och minimerar risken för faktiska avvikelser från 
lagstiftningen. I de nya allmänna råden används bland annat inte administrativa 
bestämmelser. Om planförfattaren utgått från tidigare allmänna råd kan det underlätta 
framtida förståelse om det anges i planbeskrivningen. 

 
INLÖSEN AV ALLMÄN PLATS 
Det bör förtydligas att områden som utläggs som allmän plats innebär att kommunen 
med stöd av detaljplanen har rätt att lösa in den allmänna platsen utan överenskommelse 
med den berörda fastighetsägaren. Kommunen har också en skyldighet att på 
fastighetsägarens begäran lösa in den allmänna plats marken. Ett genomförande av 
detaljplanen borde således innebära att all allmän plats ingår i kommunala fastigheter. 
Detta motsägs till viss del meningen med meningen om nyttjanderättsavtal med Brunnby 
1:1 om parkeringsplatser. 

 
Kommentar: 

Kommunen är medveten om kvalitén i registerkartan och osäkerheten på 
fastighetsgränserna är tillgodosedda i den utsträckning där störst behov har 
täckts. Övriga fastighetsgränser ordnas till kommande förrättning. Kommunen 
ändrar planbestämmelsen e3 till ”Största byggnadsarea är 80 m² per bostadshus” i 
planhandlingarna. Planhandlingarna kompletteras med u-område för befintlig va-
ledning inom kvartersmark. Ledningsrätten som sträcker sig ned mot 
golffastigheten är inte för allmänt ändamål och placeringen av ledningen är också 
osäker. Därför kompletteras inte handlingarna med u-område för den ytan. 
Ledningens dragning ska säkerställas först när det blir aktuellt för byggnation. 
Parkeringsplatsen kommer inte längre finnas kvar i planhandlingarna och 
meningen om servitut på Knävlavägen stryks i planbeskrivningen. Golfvägen 
kommer att läggas ut som R2 och kommer efter fastighetsbildning ingå i 
fastigheten Fjälastorp 6:5. Planhandlingarna har förtydligats gällande infartsvägen 
Fjälastorp 9:4-9:6. Planhandlingarna kompletteras med information om att 
planförfattaren utgått från tidigare allmänna råd. Kommunen kompletterar 
planhandlingarna med förtydligande och information om inlösen av allmän plats. 
Då parkeringsplatser inte kommer vara med i granskningshandlingen stryks 
meningen om nyttjanderättsavtal med Brunnby 1:1  
 
LÄNSSTYRELSEN SKÅNE (2021-08-27)  
 Riksintressen högexploaterad kust enligt 4 kap. miljöbalken 
Aktuellt område planområde ligger inom riksintresse för högexploaterad kust enligt 4 kap. 
miljöbalken. Riksintressen enligt 4 kap, är utpekade med hänsyn till de samlade natur- och 
kulturvärden som finns i området. Kustområdena berörs specifikt i 4 kap, 4§ MB. En 
utveckling av befintliga tätorter förutsätter att det finns ett allmänt intresse i att ny 
bebyggelse tillkommer. Avgörande för en sådan bedömning är att ny bebyggelse kan 
anses behövas för att tillgodose en bostadsförsörjning med en välgrundad analys i 
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kommunens översiktsplan. Aktuellt planärende har inte stöd av gällande översiktlig 
planering, tvärtom anger den översiktliga planeringen att området är ett 
grönsstrukturområde och det aktuella området ska omvandlas till naturreservat. I 
naturvårdsplanen beskrivs bland annat, som berör aktuellt planområdet, att området har 
som helhet ett mycket högt värde för hotade och missgynnade arter och högt värde som 
grönstruktur. Länsstyrelsen delar kommunens slutsatser från den översiktliga planeringen. 
Sammantaget anser Länsstyrelsen att planförslaget kan riskera att påtagligt skada 
riksintresset högexploaterad kust enligt 4 kap. miljöbalken. 
 
Riksintresset för kulturmiljövården 
Detaljplanen ligger delvis inom riksintresse Kullaberg [M1]. Riksintresset motiveras av 
bland annat ”kustmiljö och odlingslandskap framvuxet ur det forna Kulla fälad med 
bosättningskontinuitet sedan förhistorisk tid med talrika bevarade fornlämningsmiljöer i 
ett variationsrikt landskap”. Gällande detaljplan för området har redan prövat bebyggelse 
inom riksintresseområdet. Denna har dock annan utformning och placering än vad som 
nu föreslås. Vad gäller placeringen ställer vi oss positiva till att kommunen låter 
bebyggelsen koppla samman med bebyggelsestrukturen längs Norra Kustvägen, vilket ger 
möjligheter att behålla befintlig vegetation. När det gäller utformning medger gällande 
detaljplan fritidsbebyggelse i 1 våning utan vindsinredning. Den föreslagna detaljplanen 
har en nockhöjd på 7 meter och en högsta takvinkel på 45 grader vilket i praktiken skulle 
kunna medge bostäder i två våningar med låglutande tak. Detta kan ge en annan påverkan 
på landskapets riksintressanta värden än de lägre fritidshus som regleras i gällande 
detaljplan, detta behöver tydligt redovisas i detaljplanens konsekvenser. Länsstyrelsen kan 
i dagsläget inte utesluta att detaljplanen kan innebära negativ inverkan på riksintresset.  

 
Miljökvalitetsnormer för vatten 
Enligt lag om allmänna vattentjänster (2006:412) är kommunen ansvarig för att ordna 
avlopp i ett större sammanhang om det behövs med hänsyn till människors hälsa eller 
miljön. Om det behövs med hänsyn till människors hälsa eller miljön är det VA 
huvudmannens ansvar enligt 6 § LAV att anordna vattentjänster. Inom 
verksamhetsområden ska behovet av att rena och flödesutjämna dagvatten tillgodoses 
genom allmänna Va-anläggningar. Länsstyrelsen menar att kommunen omfattas av detta 
ansvar i de flesta fall där samlad bebyggelse för verksamheter och bostäder planeras. Det 
kan mot bakgrund av ovanstående finnas skäl för Länsstyrelsen att utöva tillsyn enligt 51 
§ LAV. 

 
Buller 
Länsstyrelsen konstaterar att kommunen inte redovisat bullernivåer enligt 4 kap. 33a § 
PBL, eller motiverat varför en sådan redovisning kan anses obehövlig. Det är oklart för 
Länsstyrelsen på vilka grunder som kommunen gjort sitt ställningstagande av 
bullersituationen för området. 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 rådgivning. 

 
Övrig rådgivning  
Det finns stora kulturmiljövärden i närområdet. Länsstyrelsen menar att det är önskvärt 
med en lägsta takvinkel eller en reglering om byggnadshöjd för att ny bebyggelse ska möta 
landskapet på ett varsamt sätt och knyta an till kringliggande bebyggelse. 
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Överstämmande med översiktsplanen 
Länsstyrelsen delar inte kommunens uppfattning om att planförslaget kan anses vara 
förenlig med gällande översiktsplan. Länsstyrelsen påminner om att planbeskrivningen 
enligt 4 kap. 33 § PBL ska innehålla en redovisning av skälen till avvikelse från 
översiktsplanen. 

 
Brukningsvärd jordbruksmark (2 kap. PBL och 3 kap. 4 § MB) 
Enligt 3 kap. 4 § MB får brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse 
eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen 
och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt 
genom att annan mark tas i anspråk. 

 
Kulturmiljö arkeologi 
Inom planområdet finns flera fornlämningar som kräver tillstånd till ingrepp i 
fornlämning enligt 2 kap kulturmiljölagen. Tillståndet kan komma att villkoras med en 
eller flera arkeologiska undersökningar. Den tänkta detaljplanen ligger i ett mycket 
fornlämningsrikt område med fornlämningar från olika förhistoriska perioder samt 
historisk tid. Framförallt finns här omfattande boplatser från stenåldern med rikt 
fyndmaterial och fossila åkrar. Länsstyrelsen bedömer därför att sannolikheten är stor för 
att det finns fornlämning, idag okänd, inom det aktuella området och därför ska en 
arkeologisk utredning genomföras initialt. Vänligen kontakta Länsstyrelsens 
kulturmiljöenhet med en begäran om utredning. En stor del av planområdet berör 
Riksintresset för Kulturmiljö Kullaberg [M1] (Brunnby sn). Uttryck för riksintresset: 
Fornlämningsrikt område med välbevarade fornlämningar från i synnerhet brons- och järnålder i form av 
gravhögar, stensättningar och domarringar, välbevarat odlingslandskap, äldre vägnät och bevarade 
hägnadssystem samt allésystem. Detaljplanen bör inte utgöra en påtaglig skada på Riksintresset 
för Kulturmiljö vad gäller fornlämningar. Detta är dock något svårt att svara på i nuläget 
eftersom det inte är närmare specificerat hur och var bebyggelsen kommer att placeras 
inom de på plankartan markerade områdena för bebyggelse. För yttrande med avseende 
på övriga delar inom Riksintresse för Kulturmiljövården kontakta Mia Jungskär.  
Blankett för begäran om utredning finns på Länsstyrelsens hemsida: Fornlämningar och 
fornfynd. 

 
Biotopskydd 
Stenmurar, odlingsrösen, diken, åkerholmar m.m. i jordbruksmark omfattas av generellt 
biotopskydd, liksom alléer. Delar av planområdet utgörs av jordbruksmark, där sådana 
objekt ofta förekommer. Det är förbjudet att skada eller ta bort biotopskyddade mark- 
och vattenområden. Om sådana biotoper kan påverkas av planläggningen, t.ex. i områden 
som planläggs för bostäder, behöver det framgå var biotoperna finns inom planområdet 
och hur påverkan ska undvikas. Det bör framgå av plankartan var sådana biotoper finns 
inom planområdet. Om dispens från biotopskyddet behöver sökas, bör det göras i ett 
tidigt skede. Notera att om dispens inte kan lämnas, kan det påverka möjligheten att 
genomföra planen.  

 
Artskydd 
I Artportalen finns rapporter om groddjur inom golfbanans område, bl.a. av större och 
mindre vattensalamander. Alla svenska groddjur är fridlysta. Kommunen behöver ta 
hänsyn till detta i planläggningen. Ifall fridlysta arter kan påverkas (störning, skada på 
fortplantningsområden eller viloplatser, etc.), behöver kommunen redovisa på vilket sätt, 
hur påverkan ska begränsas, samt om artskyddsdispens behövs för att genomföra planen.  
 
Länsstyrelsens bedömning 
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Länsstyrelsen anser att planhandlingarna behöver kompletteras gällande riksintresse 
högexploaterad kust, riksintresse för kulturmiljövården, buller, miljökvalitetsnormer för 
vatten. Utan sådan redovisning kan inte Länsstyrelsen bedöma markens lämplighet för 
föreslaget ändamål, och kan därmed komma att ha synpunkter utifrån 11 kap. 10 - 11 §§ 
PBL. 

 
Kommentar: 

Kommunen kompletterar planhandlingarna med vidare bedömning om värden 
som inkluderas i kustzon under avsnittet för kustzon i planbeskrivningen. 
Bebyggelsestrukturen har fått rätta sig efter reservatsbildningen. I den befintliga 
detaljplanen var den största delen av bebyggelsen tänkt som ett komplement till 
besöksnäringen och inte som permanentboende. Byggrätterna som flyttas i denna 
föreslagna detaljplan har alltså sedan tidigare inte varit en del av kommunens 
bostadsförsörjning. Planbestämmelserna till den föreslagna bebyggelsen ändras 
för att bättre passa in med landskapets kulturmiljövärden. Planbestämmelsen 
ändras till en högsta nockhöjd på 5,5 meter och med en takvinkel om 22-30 grader. 
Planhandlingarna kompletteras med informationen om att när ny bebyggelse 
tillkommer på platsen så kommer området att ingå i kommunens 
verksamhetsområde för vatten och avlopp. Planhandlingarna kompletteras med 
redovisning av bullernivåer för bostadsbebyggelsen. Planbeskrivningen 
kompletteras ned ytterligare information om hur detaljplanen inte avviker från 
översiktsplanens intentioner. Planbeskrivningen kompletteras med beskrivning av 
jordbruksmarken där bostadsbebyggelsen föreslås ligga. Begäran om utredning 
gällande fornlämningar har lämnats till Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. 
Planhandlingarna kompletteras med prickmark för de områden där det kan finnas 
biotoper som hade kunnat påverkas av detaljplanens genomförande. Kommunens 
bedömning är att de större och mindre vattensalamandrarna inte kommer att 
påverkas negativt av föreslagen detaljplan. Detta då de endast befinner sig inom 
golfbanans område vars användning inte kommer ändras i och med denna 
detaljplan.   
 
NSR  (2021-06-29)  
 NSR har beretts tillfälle att lämna synpunkter på den ovan listade detaljplanen. Med 
anledning av detta vill NSR framföra följande:  
• Det är viktigt att vägen till övernattningsstugorna för golfbanan är tillräckligt breda och 
följer riktlinjerna i renhållningsordningen för Höganäs kommun för att säkerställa att 
hämtning kan ske vid stugorna.  
• Det måste finnas avfallsabonnemang vid övernattningsstugorna.  
• Det bör även stå med i detaljplanen att avfallsutrymmet inte ska placeras så att backning 
förekommer.  
• Det står i detaljplanen att avfall hanteras inom kvartersmark. Det är viktigt att även 
skriva in att renhållningsordningen för Höganäs kommun följs när det gäller 
framkomligheten och transportvägar för både kärl och renhållningsfordon.  
• 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.  
• Se Bilaga 2 som vi bifogar för att underlätta ert arbete med att säkerställa det viktigaste i 
gällande renhållningsordning för Höganäs kommun.  
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Kommentar: Planhandlingarna kompletteras med information om 
renhållningsordningen för Höganäs kommun för att säkerställa NSRs behov. 
Övriga kommentarer noteras.  
 

SYNPUNKTER FRÅN HÖGANÄS KOMMUN 
 
HÖGANÄS ENERGI  (2021-06-23) har inget att erinra. 
 
KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN  (2021-06-23) har inget att erinra. 
 
FASTIGHETSAVDELNINGEN  (2021-06-23) har inget att erinra. 
 
VA-AVDELNINGEN  (2021-07-01)  
Största delen av planområdet ligger utanför kommunalt verksamhetsområde för 
dricksvatten, spillvatten och dagvatten.  
 
Befintliga dricksvattenledningar och spillvattenledningar på Gamla Södåkravägen är 
underdimensionerade med begränsat vattentryck och kapacitet. Detta innebär att fler 
fastigheter inte kan anslutas i befintliga VA ledningar från planerade området.  Nya 
dricksvatten-och spillvattenledningarna kan anläggas från Norra Kustvägen som ligger ca 
1100 meter från planområdet men anläggnings arbete kan medföra höga kostnader.  
 
Dagvattenhantering omhändertas lokalt inom planområdet eftersom området ligger 
utanför verksamhetsområde för dagvatten. 
 

Kommentar: Kommentarer noteras och planhandlingar kompletteras. 
 
RÄDDNINGSTJÄNSTEN (2021-07-05)  
Har inget att erinra än att övrigt beakta att:  

• Tillgängligheten för räddningstjänstens fordon säkerställs. 
• Kontakt tas med Räddningstjänsten vid en eventuell utbyggnad av 

vattenledningsnätet för strategisk placering av brandposter i området.  
 

Kommentar: Inför bygglovet kommer räddningstjänstens synpunkter att 
tillgodoses gällande tillgängligheten. Övrig kommentar noteras. 

  
NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN  (2021-07-19) har inget att erinra. 
 
STADSARKITEKTEN  (2021-07-26)  
Bestämmelsen gällande takvinklar på plankartan kan ses över.  
 

Kommentar: Planbestämmelsen gällande takvinklar ändras och bestämmelse 
om byggnadshöjd ersätts med bestämmelse för nockhöjd.   
 
MILJÖAVDELNINGEN  (2021-07-27) har inget att erinra. 
 
STADSMILJÖAVDELNINGEN  (2021-08-02) har inget att erinra. 
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SYNPUNKTER FRÅN SAKÄGARE 
SAKÄGARE 1 (2021-06-30)  
Inom det gulmarkerade området rätt söder om vår fastighet finns idag en urgammal hage 
med värdefulla stenmurar, äldre ekar och ett rikt växt- och djurliv (blommor, ekar, 
ekorrar, fasaner, årligen häckande och återkommande hackspettar samt ett stort antal 
småfåglar, inklusive svarthätta och steglits med därtill hörande insekter). Detta område 
karaktäriserar det gamla försvunna skånska bondelandskapet så det en gång såg ut i den 
här delen av kullabygden och hagen borde därför skyddas från exploatering. 
Längs hela vår fastighet löper ena delen av Knävlavägen, en liten pittoresk grusväg. En 
rest av det gamla Skåne. Vi är oroade över en ökad trafik längs denna. Vägen är otroligt 
liten och ligger direkt invid vår fastighet. Vi befarar en ökad trafik, och därmed ökad 
trafikbuller när fastigheten innanför oss byggs om, och kanske får en ny 
näringsverksamhet. Hur ser kommunen på denna olägenhet? 
Den sista kommentaren är alltså knuten till denna lilla väg och fastigheten innanför. Om 
en ny ägare avser bygga stall och kanske ha näringsverksamhet såsom ridskola eller hyra 
ut ställplatser kommer den ökade trafiken allvarligt påverka vår boendemiljö. Dessutom 
ligger en delen av Knävlavägen på ett sånt sätt att utfart härifrån ut mot Norra Kustvägen 
utgör en trafiksäkerhetsrisk. Sikten är begränsad vid utfart och farten på Norra Kustvägen 
hög. 
 

Kommentar: Plankartan kompletteras med en större begränsning av markens 
användning för att begränsa bebyggelsen från hagen. Markens användning är 
även ändrad till endast betesmark och odling. Den tillkommande och befintliga 
bebyggelsen är tänkt att köra via den västra delen av Knävlavägen. Den västra 
korsningen av Knävlavägen kräver en ökad trafiksäkerhet för tillskapandet av 
bostäderna i det västra området. Övriga utfarter kommer inte att få en ändrad 
utformning då det är tänkt att boende i tillkommande bebyggelse ska köra via den 
västra delen av Knävlavägen.   
 
SAKÄGARE 2 (2021-07-06) 
Vi bor på Norra Kustvägen 883 fastighetsbeteckning Brunnby 1:8 och vår tomt går in 
mot skogen som i sin tur angränsar till gård bestående av ett hus med lador som jag tolkar 
det ska styckas av och där fastigheterna på tomten ska bevaras. Skogsområdet mellan våra 
fastigheter ägs av Svenska kyrkan och nån del av kommunen. Jag undrar vad som ska 
hända med detta i skogsområde som Knävlavägen omger- är det tänkt att bevaras och bli 
naturreservat eller finns det plan på att det området ska bebyggas? Idag är det ju en skog 
med mkt ekar och djurliv. Delar arrenderas till kohage. Som jag tolkar detaljplanen ska 
fritidshus byggas längre söderut om Knävlavägen, men hur nära Knävlavägen kommer 
evetuella tillfartvägar att byggas?  

 
Kommentar: Skogsområdet som Knävlavägen omger kommer inte bli en del 

av det tänkta naturreservatet och det är inte heller tänkt att bebyggas. Till 
granskning så kommer prickmark läggas till i plankartan för att förtydliga att 
bebyggelse inte ska byggas inom skogsområdet som Knävlavägen omger.   
 
SAKÄGARE 3 (2021-08-09)  
S:t Arilds golfbana är den största golfanläggningen i Höganäs kommun med över 1500 
aktiva medlemmar. Vår vision lyder ”Regionens bästa golf – för alla”. Golf är 
betydelsefullt för folkhälsan med möjlighet både till motion, rekreation och social 
gemenskap (vilket också påvisats i olika studier). Golfklubben satsar stort och 
målmedvetet på utbildnings- och träningsverksamhet. Detta gör vi genom S:t Arild 
Golfakademi med fyra Pros:s (tränare), där vi även ansvarar för utbildnings- och 
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träningsverksamheten på Höganäs Golfklubb. Vi är mycket positiva till att byggrätterna 
intill banan i nuvarande plan föreslås ersättas med naturområden. Dessa områden 
kommer att ge golfbanan även framöver upplevelsen av dess unika plats och lugn, avskild 
från bebyggelse och trafik men även en garanti för att bevara naturen med dess speciella 
värden som beskrivs i underlaget. Vi ser en stor efterfrågan men också ökat intresse för 
golfspel vilket också innebär ökad efterfrågan av träningsområden där nämnda mark på 
ett enkelt sätt kan anpassas för att erbjuda detta. Nuvarande anläggning utnyttjas redan på 
ett sådant sätt att utökning av golfspel och träningsområden inom befintligt område 
innebär att säkerheten under golfspel men även säkerheten för medarbetare äventyras. 
Klubben har också ett gott rykte och är känd i Golfsverige för att på ett föredömligt sätt 
arrangera tävlingar på avancerad nivå varför det även framöver behöver finnas beredskap 
för att tillhandahålla möjlighet till parkering med mera i nära anslutning till banan. Marken 
vid infarten är det enda området som på ett enkelt sätt kan möjliggöra att klubbens 
verksamhet kan expandera men även användas som parkeringsområde vid större 
arrangemang.  
 
Slutligen 
Vi anser att om det måste göras byggrätter i anslutning till bana är det bästa 
placeringen intill infarten. Men ett önskat läge är att det byggs någon annanstans 
och att nämnda mark ställs till förfogande för S:t Arild Golfklubb i enlighet med ovan 
beskrivna argument. 
 

Kommentar: Marken som golfklubben är intresserade av kommer att bli en 
del av naturreservatsbildningen och inte planläggas som parkeringsområde. 
Övriga kommentarer noteras.  
 
SAKÄGARE 4 (2021-08-09)  
Förslaget ser i allt väsentligt bra ut, både vad gäller bebyggelsens placering och utseende 
och vad gäller naturreservatet. Våra synpunkter gäller den föreslagna trafiklösningen. I 
dagslägen upplever vi stora problem med utfarten från Gamla Södåkravägen till Norra 
kustvägen. Utfarten är helt skymd för trafiken på Norra Kustvägen söderifrån (sydost) 
från Skäret, eftersom det är en vänstersväng i kombination med ett backkrön precis innan 
utfarten. Farten är hög, 70 km/h och de som kör ut från Gamla Södåkravägen kommer 
från stillastående eftersom det är stopplikt. Vi har sett en rad tillbud där det ibland varit 
mycket nära kollision. Bilarna på Norra kustvägen får ofta tvärnita när de utsvängande 
bilarna inte hinner få upp farten tillräckligt fort och då de ute på Norra kustvägen håller 
hög hastighet och är lite ouppmärksamma. 
 
Det känns inte lämpligt att belasta den korsningen med ytterligare trafik. Det skulle 
innebära en stor ökad risk för olyckor. I första hand anser vi därför att man bör anlägga 
en utfart från bebyggelsen inom område 2 väster om det gula huset vid Norra kustvägen. 
Där finns plats och utfarten har helt fri sikt åt båda hållen eftersom vägen svänger svagt 
åt höger. Ett annat alternativ är att förlägga utfarten höger om huset, dvs mellan huset 
och busshållplatsen. Även det alternativet ger god sikt. 
 
I andra hand bör man sänka hastigheten till 50 en bit efter avfarten till Skäret och fram till 
Stenedal. Hela sträckan har ett stort antal utfarter från enskilda fastigheter direkt ut på 
vägen. Där ligget också verksamheten Trädgården på Skäret som successivt ökar i 
omfattning. Hela planförslaget utgår från att det ska vara en bybebyggelse och då bör 
man som konsekvens också sänka hastigheten som man gör vid liknande bebyggelse på 
andra ställen utmed Norra kustvägen. 
 
Alldeles oavsett hur man ordnar utfarterna bör man sätta upp en varningsskylt som 
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varnar för dold korsning på Norra kustvägen innan kurvan och krönet sydost om utfarten 
från Gamla Södåkravägen. 
 

Kommentar: Det är inte tänkt att anordna nya utfarter till Norra Kustvägen 
eller Gamla Södåkravägen då det finns befintliga utfarter som de nya 
bostadsområdena kan ansluta till. Detta för att ett större antal utfarter även 
riskerar att minska trafiksäkerheten på vägsträckan. Övriga kommentarer noteras 
och skickas vidare för lämplig handläggning på vår stadsmiljöavdelning då det 
inte är något som detaljplanen kan reglera. 
 
NORIDON ENERGI  (2021-06-29) har inget att erinra. 
 
SKANOVA AB  (2021-07-12)  
Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet, efter östra delen 
planområdet, del av Norra Kustvägen och Gamla Södåkravägen. 
 
Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande 
läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning. 
 
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra 
exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den. 
 

Kommentar: Ledningarna ligger till största del inom kommunens mark varpå u-
område inte anses nödvändigt. Detaljplanens genomförande anses inte påverka 
ledningarnas placering eftersom att vägens dragning kommer vara detsamma.  
 

SYNPUNKTER FRÅN PRIVATPERSONER 
 
PRIVATPERSON 1 (2021-07-12)  
Under senare år har många naturreservat och grönområden blivit allt mer isolerade i vår 
kommun. Dels beroende på nya exploateringar men även i en del fall på grund av 
förtätning av befintlig bebyggelse. Man borde i större utsträckning knyta samman dessa 
gröna strukturer både för de biologiska värdena och kommuninvånarnas välbefinnande. 
  
För att få gröna stråk och korridorer i  landskapet vore det enligt mitt tycke bra om man 
från det föreslagna naturreservatet gjorde en korridor till det befintliga reservatet Skärets 
naturreservat via Höganäs Brunnby 1:1, utmed Knävlavägen. Antingen att man avsätter 
ett stråk här via Brunnby 1:1 till naturreservat eller avsätter en zon som ej får bebyggas på 
cirka 50 m på vardera sidan om Knävlavägen. Dessutom får man en grön väg in i 
reservatet från den planerade parkeringen utmed Norra Kustvägen. I detta området finns 
även fornlämningar enligt Lantmäteriets kartor. 
 

Kommentar: Kommunen anser att stråket ner till naturreservatet från Norra 
Kustvägen har många gröna inslag i dagsläget som gör att det redan upplevs som 
en grönanslutning till området. Detsamma gäller området som ansluter till 
naturreservatet i öster.  
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SAMMANFATTNING 
 
Sammanlagt har 22 skrivelser inkommit. Skrivelser från 14 innehåller synpunkter på 
förslaget. Dessa synpunkter har bemötts ovan med kommentarer. Synpunkter från 8 
skrivelser har föranlett en omarbetning av planförslaget. Sammanfattningsvis ändras 
planförslaget enligt följande: 
• Planhandlingarna kompletteras med information om trafikalstring och 

flödesfördelning samt om eventuella förändringar på vägnätet.  
• Planhandlingarna kompletteras med beskrivning om att det är Knävlavägen som ska 

användas som utfart till Norra Kustvägen och det tydliggörs i plankartan om att det 
är den befintliga anslutningen till Knävlavägen V som ska fortsätta användas. 

• Kommunen tar bort planbestämmelse om p-plats. 
• Planhandlingarna kompletteras med beskrivning om att anslutningen ut mot 1451 

måste ändras för att tillgodose trafiksäkerheten och att det i god tid innan 
genomförandet ska tas kontakt med Trafikverket för godkännande av 
detaljutformning. 

• Planbestämmelsen e3 ändras till ”Största byggnadsarea är 80 m2 per bostadshus”. 
• Plankarta kompletteras med u-område inom kvartersmark för befintlig va-ledning 

inom planområdet som kan komma påverkas av detaljplanens genomförande. 
• Parkeringsplatsen kommer inte finnas kvar i planhandlingarna och meningen om 

servitut på Knävlavägen stryks. 
• Golfvägen kommer att läggas ut som R2 och kommer efter fastighetsbildning ingå i 

fastigheten Fjälastorp 6:5.  
• Planhandlingarna har förtydligats gällande infartsvägen Fjälastorp 9:4-9:6. 
• Planhandlingar kompletteras med information om att detaljplanens utgått ifrån 

tidigare allmänna råd.  
• Planbeskrivningen kompletteras med information om inlösen av allmän plats.  
• Meningen om nyttjanderättsavtal med Brunnby 1:1 tas bort från planhandlingarna.  
• Planbeskrivningen kompletterar bedömningen om riksintresset för kustzon. 
• Planhandlingarna ändrar bestämmelser för den förslagna bebyggelsen. 
• Planhandlingarna har förtydligats gällande infartsvägen Fjälastorp 9:4-9:6 
• Planbeskrivning kompletteras med information om att ny bebyggelse ska ingå i 

kommunens verksamhetsområde för allmänna va-anläggningar. 
• Planhandlingarna kompletteras med redovisning av bullernivåer för 

bostadsbebyggelse. 
• Planbeskrivning kompletteras gällande information om hur detaljplanen inte avviker 

från översiktsplanen intentioner.  
• Planbeskrivningen kompletteras med beskrivning av jordbruksmarken där 

bostadsbebyggelsen föreslås ligga. 
• Plankartan kompletteras med marklov och bevarande av vegetation för de 

biotopområden inom jordbruksmarken som annars hade kunnat påverkas. 
• Planbeskrivningen kompletteras med information om renhållningsordningen för 

Höganäs kommun.  
• Planbeskrivning kompletteras med information om verksamhetsområde, 

underdimensionerade ledningar samt dagvattenhantering. 
• Planbestämmelser gällande takvinklar ändras och bestämmelse för byggnadshöjd 

ersätts med nockhöjd.  
• Plankartan kompletteras med en större yta för att inte möjliggöra bebyggelse.  
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FÖLJANDE SAKÄGARE HAR INTE FÅTT SINA SYNPUNKTER TILLGODOSEDDA:  
• S:t Arilds Golfklubb 
• Sakägare 4 
 
FRÅGOR SOM INTE BLIVIT TILLGODOSEDDA ÄR FÖLJANDE: 
• Naturmark avsatt som korridor/stråk in till naturreservat längs med Knävlavägen.  
• Avsätta del av planlagd naturmark till verksamhetsmark/parkering.  
• Ny utfart mot Norra Kustvägen. 
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INKOMNA SYNPUNKTER UNDER GRANSKNING 
 
Under granskningstiden har 9 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 
 
LÄNSSTYRELSEN  (2022-01-24)  
Riksintresse högexploaterad kust enligt 4 kap. miljöbalken.  
Planområdet berör riksintresse för högexploaterad kust. Länsstyrelsen konstaterar att 
kommunen i ÖP2010 inte pekar ut något utbyggnadsområde i Fjälastorp. Planområdet är 
markerat som grönstrukturområde. Länsstyrelsen tolkar utifrån planbeskrivningen att 
kommunen hänvisar till undantagsbestämmelsen i 4 kap. 1 § andra stycket MB avseende 
att riksintressena inte utgör hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller av det 
lokala näringslivet eller för utförandet av anläggningar som behövs för totalförsvaret. 
 
Länsstyrelsen kan utläsa av planhandlingarna att motivet är att föreslagen detaljplan 
förbättrar förutsättningarna för allmänhetens tillgång till kusten eftersom gällande 
detaljplan möjliggör många fler byggrätter för bostads- och fritidsbebyggelse än den äldre 
föreslagna detaljplanen. Länsstyrelsen vill påminna om att det är nu aktuellt planförslag 
som ska bedömas och inte den befintliga detaljplanen. Länsstyrelsen påminner vidare om 
att det är de samlade värdena som utgör riksintresset, det vill säga inte enbart 
allmänhetens tillgång till strandområdena och kusten specifikt.  
Länsstyrelsen gör bedömningen att planförslaget inte utgör tätortsutveckling i den 
betydelse som avses i 4 kap. 1 § andra stycket MB. Enligt prop. 1985/86:3 omfattar denna 
utveckling förändringar av bebyggelse och anläggningar som behövs med hänsyn till 
normal befolkningsutveckling, förändringar i bostadsstandarden, behovet av trafikleder, 
grönområden, service, sysselsättning etc.  
 
Inom riksintresse för högexploaterad kust ska det ske en avvägning mellan olika intressen 
och ställas mot de beskrivna natur- och kulturvärdena. I Höganäs gällande översiktsplan 
beskrivs värdena för kulturmiljö, landskapsbild och naturvärden som avser detta område:  
 
I de områden utmed kusten och mellan samhällena som är obebyggda medger kommunen inte någon ny 
exploatering. Kusten har mycket höga allmänna intressen, som natur-, kultur- och friluftsvärden samt 
behovet av reträttväg inåt land vid ett ändrat klimat med högre havsnivå. Det gäller områdena mellan 
Viken och Lerberget, Lerberget och Höganäs, Nyhamnsläge och Lerhamn, Lerhamn och Mölle, Arild 
och Skäret, Skäret och Svanshall, Jonstorp och Farhult samt Farhult och Norra Häljaröd. 
Rekreativa och ekologiska samband ska utvecklas inåt land och natur- och jordbrukslandskap ska 
stärkas och bevaras. 
 
Skydda de obebyggda kuststräckorna mellan orterna från exploatering, så att de finns tillgängliga för 
rekreation och friluftsliv och så att dess ekologiska värden består. Rekreativa och ekologiska samband 
inåt land till natur- och jordbrukslandskap ska stärkas och bevaras. 
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Komplettera i första hand befintlig bebyggelse inom de områden som utpekats som samlad bebyggelse. 
Lokalisera i första hand ny bebyggelse till lucktomter och/eller samla ny bebyggelse i mindre grupper. 
 
Ny, enstaka bebyggelse utanför befintlig bebyggelsestruktur tillkommer normalt inte inom riksintresse för 
högexploaterad kust. 
 
I kommunens naturvårdsplan beskrivs bland annat, och som berör aktuellt planområdet, 
att området har som helhet ett mycket högt värde för hotade och missgynnade arter och 
högt värde som grönstruktur. I naturvårdsplanen beskrivs det aktuella planområdet som 
ett småbrutet landskap med skog, betesmarker, åkrar, golfbana och en mängd 
småbiotoper som dammar, busk- och trädrika holmar och stengärden. Vidare anges att 
områdets landskapsbild bör bibehållas och skogen bör skyddas mot avverkning. Enligt 
planbeskrivningen kommer planförslaget, om det genomförs fullt ut, att innebära en stor 
konflikt med naturvärdena eftersom delar av skogen då måste tas ner.  
 
Länsstyrelsen konstaterar att planförslaget inte följer ovan nämnda kommunala 
inriktningar samtidigt som flera relevanta värden påtalas som Länsstyrelsen menar är av 
betydelse för frågan om påverkan på riksintresse för högexploaterad kust. Vidare framgår 
inte konsekvenserna för värdena eller hur hänsyn tas så att dessa bevaras, den negativa 
påverkan minskar eller hur påtaglig skada inte uppstår. 
 
Länsstyrelsen bedömer att genomförandet av planförslaget riskerar att påtagligt skada 
riksintresset för högexploaterad kust. 
 
Miljökvalitetsnormer för vatten 
Enligt lag om allmänna vattentjänster (2006:412) är kommunen ansvarig för att ordna 
avlopp i ett större sammanhang om det behövs med hänsyn till människors hälsa eller 
miljön. Om det behövs med hänsyn till människors hälsa eller miljön är det VA 
huvudmannens ansvar enligt 6 § LAV att anordna vattentjänster. Inom 
verksamhetsområden ska behovet av att rena och flödesutjämna dagvatten tillgodoses 
genom allmänna VA-anläggningar. Länsstyrelsen menar att kommunen omfattas av detta 
ansvar i de flesta fall där samlad bebyggelse för verksamheter och bostäder planeras. Det 
kan mot bakgrund av ovanstående finnas skäl för Länsstyrelsen att utöva tillsyn enligt 51 
§ LAV. 
 
Det ska av detaljplanen framgå hur dagvattenfrågan kan lösas. Kommunen behöver 
bedöma behovet av rening, beskriva recipienten och eventuell påverkan på MKN-vatten. 
Eventuella nödvändiga planbestämmelser ska regleras på plankartan. 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. Länsstyrelsen anser att det saknas ett resonemang kring vad 
bedömningen att exploateringen inte har någon påverkan på miljökvalitetsnormer för 
vatten baseras på. Därmed saknas även underlag för Länsstyrelsen att bedöma om 
slutsatsen är rimlig. 
 
Översvämning 
Länsstyrelsen anser att situationen vad gäller översvämningsrisken måste förtydligas. Om 
det krävs åtgärder för att hantera översvämningsrisken vid extrem nederbörd, inom 
området eller om planförslaget kan öka översvämningsrisken för kringliggande områden, 
måste detta redovisas. Behov av eventuella åtgärder behöver säkerställas med 
planbestämmelser på plankartan. 
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Länsstyrelsens information annan lagstiftning 
Kulturmiljö arkeologi  
Inom planområdet finns flera fornlämningar som kräver tillstånd till ingrepp i 
fornlämning enligt 2 kap kulturmiljölagen. Tillståndet kan komma att villkoras med en 
eller flera arkeologiska undersökningar.  
 
Den tänkta detaljplanen ligger i ett mycket fornlämningsrikt område med fornlämningar 
från olika förhistoriska perioder samt historisk tid. Framförallt finns här omfattande 
boplatser från stenåldern med rikt fyndmaterial och fossila åkrar. Länsstyrelsen bedömer 
därför att sannolikheten är stor för att det finns fornlämning, idag okänd, inom det 
aktuella området och därför ska en arkeologisk utredning genomföras initialt. Vänligen 
kontakta Länsstyrelsens kulturmiljöenhet med en begäran om utredning.  
 
Biotopskydd 
Stenmurar, odlingsrösen, diken, åkerholmar m.m. i jordbruksmark omfattas av generellt 
biotopskydd, liksom alléer. Det är förbjudet att skada eller ta bort biotopskyddade mark- 
och vattenområden. Om dispens från biotopskyddet behöver sökas, bör det göras i ett 
tidigt skede. Notera att om dispens inte kan lämnas, kan det påverka möjligheten att 
genomföra planen. 
 
Länsstyrelsens bedömning 
Länsstyrelsens samlade bedömning är att det finns frågor som inte är tillräckligt utredda 
avseende Riksintresse för högexploaterad kust, miljökvalitetsnormer för vatten och risken 
för översvämning, varför planförslaget kan komma att prövas utifrån 11 kap. 10-11§§ 
PBL. 
 
Kommentar: Planhandlingarna kompletteras med beskrivning om hur riksintresse 
för högexploaterad kust inte påtagligt skadas av föreslagen detaljplan. Kommunen 
ändrar planbeskrivningen så att det framgår att kommunen endast följer 
översiktsplanen till viss del. Kommunen anser att detaljplanen innebär en 
utveckling av det lokala näringslivet varför undantag från riksintresset för 
högexploaterad kust kan göras. I planhandlingarna finns information om att de 
föreslagna bostäderna kommer att inkluderas inom kommunens 
verksamhetsområde för vatten och avlopp. Detta har ytterligare förtydligats i 
planbeskrivningen. Planhandlingarna kompletteras med information gällande 
dagvattenfrågan samt MKN-vatten. Planhandlingarna kompletteras med 
beskrivning om översvämning vid extrem nederbörd. Planbestämmelser gällande 
plushöjd läggs till i plankarta. Kontakt gällande begäran om utredning har gjorts 
av sökande och vidare utredningar om ingrepp på fornlämningar ska göras vid ett 
genomförande av detaljplanen på fastigheten Fjälastorp 6:3. För att förhindra att 
biotopskydd tar skada i detaljplanen får dessa ytor inom planområdet 
bestämmelser om att byggnad inte får uppföras, att vegetation ska bevaras samt 
att marklov krävs för trädfällning och annan ändring av vegetation.  

 
 
TELIA (2021-12-23) har inget att erinra. 
 
TRAFIKVERKET (2021-01-03)  
Trafikverket förutsätter att genomförd trafikutredning är korrekt utförd och att 
antagandet att den ökande trafiken inte kommer att påverka det statliga vägnätet eller dess 
anslutning på ett negativt sätt. 
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Kommentar: Synpunkt noteras. 
 
REGION SKÅNE (2022-01-07) har inget att erinra. 
 
SJÖFARTSVERKET (2022-01-13) har inget att erinra. 

 
LANTMÄTERIET (2022-01-21)  
Planbestämmelse a1 finns i plankarta inom det kommunen anger som område 1 i 
planbeskrivningen, men verkar ha fallit bort från listan över planbestämmelser. Detta bör 
kompletteras.  
 
Lantmäteriet förstod samrådsredogörelsen som att kommunen har utrett de gränser som 
är nödvändiga och i den utsträckning som krävs för ändamålet. Det är av stor vikt att 
förbättringarna även förs över till registerkartan för att underlätta i 
samhällsbyggnadsprocessen bl.a. vid framtida fastighetsbildning. I HMK – Digital 
grundkarta finns en tydlig rekommendation om att så ska ske och om det är oklart hur 
detta ska gå till, tag gärna kontakt med Lantmäteriets geodatasamordnare.  
 

Kommentar: Planhandlingarna kompletteras gällande planbestämmelse. 
Kontakt tas med Lantmäteriets geodatasamordnare.  
 
 

INTERNT  
 
HÖGANÄS ENERGI  (2022-01-07)  
Det står om den gamla transformatorstationen att den skall bevaras och att rivningslov 
inte kommer medges. Höganäs Energi äger inte denna byggnad så vi kommer inte ta 
hand om underhållet av denna station. 
 

Kommentar: Synpunkten noteras. 
 
STADSMILJÖAVDELNINGEN  (2022-01-19) 
Förtydligande gällande bestämmelsen a1 och a2. Vi hade gärna sett att området norr om 
gården där det är bete och träd idag haft bestämmelsen L2 som de andra betena och inte 
kvartersmark, dock bra att den har en n1 bestämmelse 
 

Kommentar: Planhandlingarna kompletteras gällande a1 och a2. Inför 
antagande är det inte aktuellt att lägga bestämmelsen L2 på området norr om 
gården. Kommunen gör bedömningen att föreslagna planbestämmelser är 
tillräckliga för att skydda befintliga träd och inte uppföra byggnader.  
 
GEODATAAVDELNINGEN  (2022-01-20)  
Om resterande av underliggande plan upphävas behöver detta tydliggöras i 
planbeskrivningen och synliggöras i plankarta. Tydliggöra huvudmannaskapsfördelningen. 
Geodataavdelningen har även inkommit med redaktionella ändringsförslag.  
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Kommentar: Underliggande detaljplan som inte föreslaget planområde 
täcker kommer att fortsätta gälla. Planhandlingarna kompletteras med karta för 
resterande detaljplan som blir kvar. Planbeskrivningen har kompletterats med 
information om att kommunen är den enda huvudmannen för allmän plats inom 
planområdet.  
 
NSR (2022-01-24) har inget att erinra. 
 

SAKÄGARE 
 
SAKÄGARE 1 (2022-01-12)  
På vår fastighet finns en överdimensionerad anlagd trädgårdsgräsmatta på så kallad 
prickad mark. Vi skulle vilja att marken inte längre blir prickad och att ett tillkommande 
småhus tillåts byggas i linje med småhusen som planeras i områden markerade med 1 och 
2 på sidorna 21-22 i Planbeskrivningen daterad 2021-12-02, dvs en byggnad om max 80 
kvm byggnadsarea, nockhöjd på 5,5 meter och takvinkel mellan 22-30 graders lutning 
(eller annan passande byggnadsvolym och gestaltning enligt era önskemål). Vår tomt om 
ca 2500 kvm är stor och luftig varför den med fördel kan inrymma två bostadshus, båda 
inom nuvarande fastighet alternativt efter delning till två mindre fastigheter. Även om 
Fjälastorpsområdet i stort är väldigt vackert kan vår tomt rimligen inte ha skyddsvärde av 
varken naturmässigt, kulturellt eller annat perspektiv då det är en vanlig villatomt med 
anlagd trädgårdsgräsmatta. Vi kommer att vara måna om att gestaltningen på ett nytt hus 
är väl anpassat till området och närliggande byggnader och hoppas på ett positivt besked i 
frågan. 

Kommentar: Fastigheten ligger utanför detaljplaneområdet och kan därför 
inte utredas i denna detaljplan. Som invånare finns det alltid möjlighet till att 
lämna in en ansökan om planbesked om man vill bygga på sin fastighet där 
gällande detaljplan inte medger det.  
 
SAKÄGARE 2 (2022-01-14)  
I det från Samhällsbyggnadsförvaltningen utsända dokumentet ”Underrättelse om 
granskning” beskrivs syftet med detaljplanen. I andra stycket sammanfattas de fördelar 
man avser att få med i den nya detaljplanen. Här nämns dock ingenstans den, enligt min 
mening, största förändringen mot dagens situation. Läser man vidare i 
detaljbeskrivningen finner man att kommunen vill upplåta större delen av fastigheten 
Fjälastorp 6:3 till uppförande av 20 st fritidshus. Stugor till golfbanan betraktas alltså som 
mera betydelsefullt att informera om än att kommunen vill tillåta uppförandet av vad man 
kan kalla ett lyxigt ”koloniområde” på mark som klart är markerat som ”Riksintresse för 
kulturmiljö” enligt Mb 3 kap. 6 §.  
 
Det måste också framhållas att denna markanvändning inte finns angiven i kommunens 
översiktsplan 2035 (ÖP35). Det planerade fritidshus-området strider helt mot den i 
ÖP2035 beskrivna markanvändningen längst Norra kustvägen. (Se bilaga 1). Dessutom 
strider den helt mot den markanvändning som beskrivs i område klassats som varande 
”Riksintresse för kulturmiljö”.  
 
Syftet och meningen med att från kommunens sida upplåta gammal och skyddad 
kulturmark för fritidshus-ändamål är för mig höljt i dunkel. Om mitt minne är korrekt så 
har kommunen, av goda skäl, tidigare nekat att ge tillstånd för bebyggelse inom detta 
område så varför nu? Vad finns för motiv bakom denna nya uppfattning?  
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Ser man till kulturmiljö och kulturhistoria så är det uppenbara beslutet att behålla marken 
som odlings- och/eller betesmark såsom den har varit sedan urminnes tider. Med tanke 
på den djurhållning och den växande vinodling som finns i trakten borde det inte vara 
svårt att hitta intressenter som vill bevara den unika miljön.  
 
Kommunen behöver då inte engagera sig i utbyggnaden och löpande underhåll av 
nödvändig infrastruktur till gagn för boende som sannolikt inte är skrivna i kommunen 
och därmed varken bidrager med kommunal inkomstskatt eller tillför värdefull 
kompetens till kommunens näringsliv eller allmänna service.  
 
Då jag bor permanent vid Norra kustvägen är jag välbekant med trafiksituationen vid 
fastigheten i fråga. Om uppgiften att 1400 fordon passerar per dygn är ett genomsnitt för 
året så vill jag framhålla att detta är en meningslös siffra då trafikintensiteten är enormt 
mycket högre på sommaren jämfört med övrig tid på året. I synnerhet helger under 
sommaren är otroligt trafikintensiva. Vad som inte verkar vara beaktat i planeringen är 
den cykel- och gångtrafik det föreslagna fritidshus-området kommer att betyda för detta 
avsnitt av Norra kustvägen. Det är rimligt att antaga att boende och gäster, om man inte 
använder sin bil, kommer att söka sig norr ut mot kusten. (Går man söderut kommer 
man till hål 12 på golfbanan). Detta i sin tur betyder att man, som gående eller cyklande, 
måste korsa eller i övrigt befinna sig på Norra kustvägen. En väg med begränsad sikt och 
mycket hög trafikintensitet. Som fritidsområde befinner sig detta helt enkelt på fel sida av 
vägen. Situationen med gående och cyklande på vägen under sommaren är redan idag 
stundtals skrämmande.  
 
Med det ovan sagda hoppas jag att min kommun lever upp till de höga och lovvärda mål 
man ger uttryck för avseende bevarande av miljö, kultur och historia. Att godkänna den 
del av planen som rör fritidshusbebyggelse på fastigheten Fjälastorp 6:3 är att totalt 
ignorera inte bara sina egna ambitioner utan även ett nationellt beslut om bevarande av 
kulturmiljö som det är markerat i planen för ”Riksintresse för kulturmiljö”. Om man 
genomför detta nu vilket blir nästa skyddade område man exploaterar?  
 
Norra Kustvägen, mellan Rekekroken och Brunnby, måste vara en av Sveriges vackraste 
vägar. Att bygga ett fritidsområde med fronten utmed denna väg visar, enligt min mening, 
total avsaknad av respekt för Kullabygdens skönhet och särart.  
 
Jag hoppas och tror att inte ekonomiska skäl är drivkraften bakom detta förslag och att 
man med detta sätter ett pris på att sälja ut de kulturella värden vi som 
kommuninnevånare, och även alla andra, har rätt att få bevarande för framtiden.  
 
Refererat till ovanstående yrkar jag på att tillståndet för byggande av 20 fritidshus på 
fastigheten Fjälastorp 6:3 utgår ur planen och att fastighetens mark fortsatt används som 
jordbruksmark för bete och/eller odling.   
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Kommentar: Ställningstagande kring kommunens översiktsplan kan ändras 
och kommunen har i detta fall avvikit från delar av översiktsplanen. Men det är 
viktigt att poängtera att föreslagen detaljplan endast går emot delar av 
översiktsplanen. Kommunen har lagt till skäl till varför föreslagen detaljplan går 
emot gällande översiktsplan i planbeskrivningen. Kommunen har gjort en 
bedömning är gjord att riksintresset för kulturmiljö inte påverkas negativt av 
förslaget. Gällande trafiksituationen så äger Trafikverket Norra kustvägen vilket 
innebär att det är Trafikverket som beslutar om hur vägen ska skötas och 
utvecklas.  Kommunen för kontinuerliga diskussioner med Trafikverket kring 
trafiksäkerheten i kommunen samt om det behövs åtgärder kring denna. Detta 
gäller även vägar som kommunen inte äger eller har ansvar för.   
 
SAKÄGARE 3 (2022-01-21)  
Det finns flera skäl till att jag motsätter mig förslaget om byggnation av dessa 20 
fritidshus på den berörda marken som är klassad som riksintresse – främst då jag ser 
tydligt att det på flera punkter direkt går rakt emot det dokument ”ÖP2035” som 
kommunens tjänstemän tagit fram och som också klubbats politiskt som ett vägledande 
styrdokument för framtida byggnation i kommunen (se bilagor). 
  
I den skrivelse som kommit från samhällsbyggnadsförvaltningen står det att; ”förslaget 
överensstämmer med kommunens översiktsplan” - ett påstående som kommunens egna 
formuleringar i ÖP2035 på punkt efter punkt i de bifogade bilagorna visar att de inte 
stämmer! 
  
Min fråga bottnar i grunden om varför kommunen plötsligt fått detta stora intresse för 
just denna mark och byggnation ute på landet långt utanför alla serviceorterna? 
Dessutom på mark av riksintresse. Med kulturhistoriskt värdefull odlingsmark. Vad är det 
för annan verksamhet man vill finansiera genom att sälja ut mark av riksintresse? Detta 
när dessutom kommunens egna ÖP2035 rakt motsäger det som man nu vill ha granskat. 
  
Avslutningsvis ställer jag mig frågande till om de tjänstemän som ligger bakom förslaget 
att vilja tillåta byggnation på del av Fjälastorp 6:3 alls ens läst det styrdokument (ÖP2035) 
som de har att förhålla sig till och som är politiskt förankrat och beslutat – både för nutid 
och som en vision för framtiden. 
  
I dagsläget finns det ett drygt 20-tal hus utmed Norra Kustvägen på sträckan från 
Falkamöllan bort till svängen vid Gamla Södåkravägen. Däremellan insprängda 
grönområden av kulturhistoriskt intresse och bevaransvärda enligt politiskt beslut i 
ÖP2035. Hur kan en fördubbling av bostäder genom att uppföra 20+13 nya fritidshus på 
något som helst sätt bidra till att bibehålla landsbygdens karaktärsdrag och ett öppet grönt 
landskap mellan byarna på landet? Förslaget nekas i sin nuvarande form och ett 
omarbetat utkast där man istället gör om marken där de 20 fritidshusen planerats till 
naturreservat i sin helhet. Då går man mer i linje med både ÖP2035 OCH det riksintresse 
som gäller för den kustnäramarken.  
  
Avseende förslaget om försäljning och avstyckning av mark runt och till den gård som 
kommunen äger, samt golfbanans planer på tolv stugor för sin verksamhet inom deras 
nuvarande markområde, finns det inga invändningar. 
 

Kommentar: Ställningstagande kring kommunens översiktsplan kan ändras 
och kommunen har i detta fall avvikit från delar av översiktsplanen. Men det är 
viktigt att poängtera att föreslagen detaljplan endast går emot delar av 
översiktsplanen. Kommunen har lagt till skäl till varför föreslagen detaljplan går 
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emot gällande översiktsplan i planbeskrivningen. En bedömning är gjord att 
riksintresset för kulturmiljö inte påverkas negativt av förslaget. 
 

 
ÄNDRINGAR AV PLANFÖRSLAG INFÖR ANTAGANDE 
Skrivelser från Länsstyrelsen, Trafikverket, Lantmäteriet, Höganäs Energi, 
Stadsmiljöavdelningen, Geodataavdelningen samt 3 sakägare innehåller synpunkter på 
förslaget. Dessa synpunkter har bemötts ovan med kommentarer. Synpunkter från 
Länsstyrelsen, Lantmäteriet, Stadsmiljöavdelningen, Geodataavdelningen samt Sakägare 2 
och 3 har föranlett en omarbetning av planförslaget. Sammanfattningsvis ändras 
planförslaget enligt följande: 

 
• Planhandlingarna kompletteras med beskrivning om hur riksintresse för 

högexploaterad kust inte påtagligt skadas av föreslagen detaljplan. 
• Kommunen ändrar planbeskrivningen så att det framgår att kommunen 

endast följer översiktsplanen till viss del. 
• Planhandlingarna kompletteras med information gällande 

dagvattenfrågan samt MKN-vatten. 
• Planhandlingarna kompletteras med beskrivning om översvämning vid 

extrem nederbörd.  
• Planbestämmelser gällande plushöjd läggs till i plankarta. 
• Kontakt gällande begäran om utredning har gjorts av sökande och vidare 

utredningar om ingrepp på fornlämningar ska göras vid ett 
genomförande av detaljplanen på fastigheten Fjälastorp 6:3.   

• Planhandlingarna kompletteras gällande planbestämmelse a1 och a2. 
• Planhandlingarna kompletteras med karta för resterande detaljplan som 

blir kvar. 
• Planbeskrivningen har kompletterats med information om att kommunen 

är den enda huvudmannen för allmän plats inom planområdet.  
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KVARSTÅENDE ERINRINGAR 
 
Efter granskningsskedet kvarstår planförslaget. 
 
Efter genomförd granskning kompletteras planförslaget enligt redovisning under Inkomna 
synpunkter under granskning, Ändringar av planförslag inför antagande. Ändringarna görs i syfte 
att komplettera och förtydliga planens syfte och dess planbestämmelser. 
 
Efter genomförd granskning har synpunkter föranlett till förtydligande av 
planbeskrivningen som bedöms vara av redaktionell karaktär och föranleder därmed inte 
en ny datering av planförslaget. Synpunkter av redaktionell karaktär redovisas under 
Inkomna synpunkter under granskning, Ändringar av planförslag inför antagande  
 
Det finns kvarstående synpunkter från tidigare skeden av planarbetet som avser det 
aktuella planområdet. Dessa redovisas under Inkomna synpunkter under samråd, Ändringar av 
planförslag inför granskning. 
 
KVARSTÅENDE ERINGRINGAR 
Följande bedömda sakägare har inte fått sina synpunkter tillgodosedda inför: 
 
Antagande 
• Stadsmiljöavdelningen 
• Sakägare 1 
• Sakägare 2 
• Sakägare 3  
 
Frågor som inte blivit tillgodosedda är följande inför antagande 
• Området norr om gården borde vara L2 där det är bete och träd.  
• Fastighet som är utanför föreslagen detaljplan önskade vara med för en uppbyggnad 

av ett småhus.  
• Att föreslagen fritidsbebyggelse är olämplig och bör tas bort.  
• Utveckling av gång- och cykeltrafik bör ske vid utbyggnad 
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