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NÄRVARANDE 
 
Beslutande ledamöter  Gustaf Wingårdh (M) (ordförande) 

Gertrud Greén (C) (vice ordförande) 
Wivi-Anne Broberg (S) (2:e vice ordförande) 
Peter Schölander (M) 
Petér Kovács (M) 
Anders Ståhl (M) 
Pia Möller (M) 
Lars Linderot (M) 
Marie Tidedal (M) 
Göran Bengtsson (M) 
Ingemar Narheim (M) 
Solweig Stjernvall (M) 
Britt-Inger Hillhammar Ekberg (M) 
Olof Suneson (M) 
Bo Caperman (M) 
Anna Larsson (M) 
Margareta Widell (M) 
Gunilla Tengvall (M) 
Ann-Britt Strufve (M) 
Ulf Molin (C) 
Barbara Struglics Bogs (KD) 
Fredrik Eljin (KD) 
Lennart Nilsson (S) 
Reinhold Knutsson (S) 
Carola Persson (S) 
Peter Graff (S) 
Ann-Margreth Larsson (S) 
Emma Wennerholm (V) 
Johan Ingvarson (MP) 
Göran Lock (MP) 
Christian Johansson (SD) 
Ingemar Idegård (SD) 
Sixten Paulsson (SD) 
Louise Stjernquist (L) 
Ulrika Adsersen (L) 
Kjell-Arne Greén (C)  ersätter Anna Hedbrant (C) 
Mikael Stjernquist (L)  ersätter Ros-Mari Paulsson (L) pga jäv 
Gary Paulsson (S)  ersätter Gabriella Andersson (S) 
Karin Bagger (MP)  ersätter Maria Jönsson (MP) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Fredrik Walderyd (M) 

Bertil Ziegler (M) 
Bo Brantmark (M) 
Ann-Christine Rydell (C) 
Elisabeth Berg (KD) 
Kerstin Björkäng Wirehed (S) 
Lennart Lindblad (S) 
Ulla-Britt Ahlqvist (MP) 
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Övriga närvarande  Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 

Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 
  
Sammanträdestid kl 18:30-20:30 
  
Paragrafer §81 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Peter Kovacs (M) med Peter Schölander (M) som ersättare 
Sixten Paulsson (SD) med Louise Stjernquist (L) som ersättare 

  
Datum och plats Digital justering, 2022-06-22 
 
UNDERSKRIFTER 
 

Sekreterare ……………………………………………… 
Fanny Lundqvist 

 
Ordförande ……………………………………………… 

Gustaf Wingårdh (M) 
 
Justerande ……………………………………………… 

Peter Kovacs (M) med Peter Schölander (M) som ersättare                         
 
Justerande ……………………………………………… 

Sixten Paulsson (SD) med Louise Stjernquist (L) som ersättare                         
 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2022-06-27 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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     KS/2019/669 
§ 81 
Antagande av detaljplan för del av Fjälastorp 6:3 med flera, 
Höganäs kommun 
Sammanfattning av ärendet   

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 att innebära en 
stor konflikt med naturvärdena i området och att delar av området bör göras om till kommunalt 
naturreservat. 
 
S:t Arilds golfbana har inkommit med en ansökan om planbesked för att ändra i gällande detaljplan och 
möjliggöra byggnation 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. 
Sammantaget är detaljplanens syfte 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. Ändamålet är även 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. 
 
Planprocessen har genomförts med utökat planförfarande. 
  
Under granskningen inkom nio yttrande. Inför antagandet finns kvarstående erinringar. Dessa handlar 
främst om att en viss del av den föreslagna fritidsbebyggelsen inte borde uppföras utifrån riksintresse för 
kustzon samt kommunens översiktsplan. 
  
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, beslut den 31 maj 2022, § 120, 
Kommunstyrelsens planutskott, beslut den 24 maj 2022, § 35, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 13 maj 2022, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, planbeskrivning den 12 maj 2022, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, granskningsutlåtande den 12 maj 2022, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, plankarta den 12 maj 2022. 
  
Ytterligare underlag i ärendet 
Ramboll, trafikutredning den 11 november 2021. 
  
Planprocessen 
Samrådsförslag, upprättat den 3 juni 2021, godkänt av kommunstyrelsens planutskott den 15 juni 2021, § 
36, 
Granskningsförslag, upprättat den 2 december 2021, godkänt av kommunstyrelsens planutskott den 14 
december 2021, § 81, 
Granskning genomfördes mellan den 27 december 2021 och 23 januari 2022. 
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Jäv 
Ros-Marie Paulsson (L) anmäler jäv och deltar inte i beslut av ärendet. Mikael Stjernquist (L) ersätter Ros-
Marie Paulsson (L).   
  
Förslag till beslut 
Louise Stjernquist (L), Göran Lock (MP) och Emma Wennerholm (V) yrkar avslag till kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 
  
Peter Schölander (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
  
Beslutsgång 
Ordförande Gustaf Wingårdh (M) ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Louise Stjernquists (L), 
Göran Locks (MP) och Emma Wennerholms (V) avslagsyrkande under proposition och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.  
  
Omröstning begärs. Ledamöterna godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
Nej-röst för bifall till Louise Stjernquists (L), Göran Locks (MP) och Emma Wennerholms 
(V) avslagsyrkande. 
Med 31 röster för bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och 8 röster för bifall till Louise 
Stjernquists (L), Göran Locks (MP) och Emma Wennerholms (V) avslagsyrkande beslutar 
kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 
Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna upprättat utlåtande, daterat den 12 maj 2022, 
 
att kvarstående erinringar inte tillgodoses, 
 
att anta detaljplan för del av Fjälastorp 6:3 med flera, Höganäs kommun, upprättad den 12 maj 2022. 

 
Reservationer 
Louise Stjernquist (L), Emma Wennerholm (V) och Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet.  
  
Protokollsanteckning 
Louise Stjernquist (L) anmäler att hon vill bifoga anteckningar som bilagor till protokollet, vilket 
ordförande Gustaf Wingårdh (M) godkänner. 

 
Beslutet ska skickas till  

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2022-07-21 
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Voteringslista: §81 
Ärende: Antagande av detaljplan för del av Fjälastorp 6:3 med flera, Höganäs kommun,  KS/2019/669 
 
Voteringslist(or) 
Votering gällande detaljplan för del av Fjälastorp 6:3 med flera 
Ledamot Ja Nej Avstår 
Gustaf Wingårdh (M), ordförande X   
Gertrud Greén (C), vice ordförande X   
Wivi-Anne Broberg (S), 2:e vice ordförande X   
Peter Schölander (M), ledamot X   
Petér Kovács (M), ledamot X   
Anders Ståhl (M), ledamot X   
Pia Möller (M), ledamot X   
Lars Linderot (M), ledamot X   
Marie Tidedal (M), ledamot X   
Göran Bengtsson (M), ledamot X   
Ingemar Narheim (M), ledamot X   
Solweig Stjernvall (M), ledamot X   
Britt-Inger Hillhammar Ekberg (M), ledamot X   
Olof Suneson (M), ledamot X   
Bo Caperman (M), ledamot X   
Anna Larsson (M), ledamot X   
Margareta Widell (M), ledamot X   
Gunilla Tengvall (M), ledamot X   
Ann-Britt Strufve (M), ledamot X   
Ulf Molin (C), ledamot X   
Barbara Struglics Bogs (KD), ledamot X   
Fredrik Eljin (KD), ledamot X   
Lennart Nilsson (S), ledamot X   
Reinhold Knutsson (S), ledamot X   
Carola Persson (S), ledamot X   
Peter Graff (S), ledamot X   
Ann-Margreth Larsson (S), ledamot X   
Emma Wennerholm (V), ledamot  X  
Johan Ingvarson (MP), ledamot  X  
Göran Lock (MP), ledamot  X  
Christian Johansson (SD), ledamot X   
Ingemar Idegård (SD), ledamot  X  
Sixten Paulsson (SD), ledamot X   
Louise Stjernquist (L), ledamot  X  
Ulrika Adsersen (L), ledamot  X  
Kjell-Arne Greén (C), ersättare X   
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Mikael Stjernquist (L), ersättare  X  
Gary Paulsson (S), ersättare X   
Karin Bagger (MP), ersättare  X  
Resultat 31 8 0 
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Protokollsanteckning ärende detaljplan Fjälastorp 

Liberalerna yrkar avslag på grund av nedan anförda anledningar:


• Planförslaget kan påtagligt skada riksintresset för högexploaterad kustzon enligt kap 4 i 
miljöbalken. 

• Det går inte att utesluta negativ inverkan på riksintresset kulturmiljö. 
• Planförslaget anses inte förenligt med gällande översiktsplan. 
• Jordbruksmark får bara tas i anspråk för att tillgodose väsentliga samhällsintressen. 
• Arkeologisk undersökning, främst den västra delen. 
• Kärret, som är föreslaget som kommunalt naturreservat, har sin tillrinning norrifrån. Om 

föreslaget område exploateras kommer kärret torka ut och naturreservatet inte längre vara 
värdefullt. 

• Hela området saknar kollektivtrafik. 
• Området är särskilt utpekat som viktig ängsmark och ädellövskog i Grön infrastruktur Skåne 

För Liberalerna Höganäs 

Louise Stjernquist 	 Ulrika Adsersen	  Mikael Stjernquist 
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