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FÖRORD 
 

OM DETALJPLAN 
En detaljplan består av en plankarta, som är juridiskt bindande och en planbeskrivning. 
Ibland ingår även illustrationskarta, program och/eller miljökonsekvensbeskrivning. 
Detaljplanen styr hur marken får användas (t ex för bostäder, handel, kontor, park etc), 
husstorlek, hushöjd, avstånd från hus till tomtgräns och rättigheter att dra fram ledningar 
eller gångvägar över annans mark.  
 
En planbeskrivning ska underlätta förståelsen för planförslagets innebörd och 
redovisa de syften, förutsättningar, konsekvenser planen har och hur planen ska 
genomföras. Planbeskrivningen ska också redovisa eventuella avsteg som gjorts från 
kommunens översiktsplan eller upprättat planprogram. I beskrivningen ska skälen till 
planens utformning och de bestämmelser som valts motiveras. 
Planbeskrivningen har ingen egen rättsverkan. 
 
 

HANDLINGAR  
PLANHANDLINGARNA BESTÅR AV: 
Plankarta  
Planbeskrivning (denna handling) 
Undersökning 
Grundkarta 
Fastighetsförteckning 

 

BILDER 
Höganäs kommun har rätten att använda samtliga bilder som är använda i 
planhandlingarna. I de fall någon annan än kommunen är upphovsman till bilden 
redovisas detta i bildtexten.  
 
 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
I planarbetet har följande tjänstemän medverkat: 
Gulistan Batak, plan- och bygglovschef 
Milma Danielsson, planarkitekt och planförfattare 
Emma Lindman, planarkitekt och planförfattare 
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         INLEDNING 
 

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.  

 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Syftet med planen 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. 
 
 

PLANPROCESSEN 
Planen genomförs med utökat planförfarande. Planen är förenlig med översiktsplanen 
och länsstyrelsens granskningsyttrande över den. Förslaget anses inte medföra en 
betydande miljöpåverkan. Förslaget kan anses vara av betydande intresse för allmänheten 
eller i övrigt av stor betydelse, då det är en golfbana och ett geografiskt stort område. 
Denna detaljplan har följt Boverkets tidigare allmänna råd som gällde fram till de 
ändrades 2020-10-01. 
 

SAMRÅD 
Det formella planförslaget tas fram av kommunens planhandläggare i samarbete med 
övriga förvaltningar på kommunen. Efter beslut i kommunstyrelsen planutskott sänds 
planen ut på samråd till medborgare, myndigheter och kommunala förvaltningar som får 
lämna synpunkter på förslaget. Vanligen hålls ett allmänt samrådsmöte, där förslaget 
presenteras och allmänheten har möjlighet att ställa frågor och framföra synpunkter. 
Efter samrådet bearbetas förslaget. 
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GRANSKNING 
Efter beslut om granskning i planutskottet genomförs granskning då medborgare, 
myndigheter och kommunala förvaltningar ges möjligheter att inkomma med synpunkter. 
De som vill ha möjlighet att överklaga detaljplanen när den är antagen måste inkomma 
med synpunkter skriftligen senast under granskningen. Efter granskningen bearbetas 
förslaget, och alla inkomna synpunkter redovisas i ett granskningsutlåtande. I den anges 
också om och hur synpunkterna tillgodoses.  
 

ANTAGANDE 
Det slutliga planförslaget lämnas över till kommunfullmäktige för antagande. 

 

EVENTUELLT ÖVERKLAGANDE 
Eventuella överklaganden ska inom 3 veckor skickas till den instans som tagit beslutet 
om antagande.  

 

LAGA KRAFT 
Om planen inte överklagas vinner handlingen laga kraft, cirka 4 veckor efter beslutet 
om antagande.   
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PLANDATA 
PLANOMRÅDETS LÄGE OCH AVGRÄNSNING 
Planområdet för den gällande detaljplanen är cirka 1 km2, ungefär 400 000 m2 berörs av 
det nya förslaget till detaljplan. Planområdet är belägen söder om Nabben och Skäret i ett 
småbrutet landskap med skog, betesmark, åkrar och en mängd stengärden. Norr om 
planområdet ligger Skärets naturreservat och mindre bostadsområden, som vetter mot 
Skälderviken. Brunnby ligger strax väster om planområdet.  

 
Bild: Röd ring visar ungefärligt planområde. 
 

             MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN 
Fastigheten Fjälastorp 6:3 ägs idag av Höganäs kommun men är upplåten genom olika 
arrendeavtal och hyresavtal till andra parter. Fastigheten Fjälastorp 6:5 ägs av S:t Arilds 
golfklubb. Fastigheten Fjälastorp 9:2 är privatägd och Brunnby 1:1 ägs av Svenska kyrkan. 

 
Bild: Röda ringar visar aktuella fastigheter som ingår i planområdet.  

Nabben 

Skäret 

S:t Arilds golfbana 

Brunnby 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
ÖVERSIKTLIGA PLANER 
ÖVERSIKTSPLAN FÖR HÖGANÄS KOMMUN 
Översiktsplan för Höganäs kommun, ÖP 2035, vann laga kraft den 6 december 2019. 
I översiktsplanen är planområdet utpekat som grönstrukturområde. Syftet med planen är 
bland annat att ta bort flera byggrätter för att kunna bilda ett kommunalt naturreservat, 
vilket överensstämmer med översiktsplanen. Detaljplanen möjliggör för tillskapande och 
bevarande av höga naturvärden. Dock tillkommer det byggrätter inom 
grönstrukturområde, men de är betydligt färre. Byggrätterna från den gällande 
detaljplanen är flyttade och stör inte naturen på det sätt som de byggrätter som nu finns i 
den gällande detaljplanen gör. Kommunen anser därför att detaljplanen avviker från 
utpekad markanvändning men stämmer överens med översiktsplanens intentioner.  
 

 
Bild: Kartutsnitt av gällande översiktsplan. 

 

DETALJPLANER OCH FÖRORDNANDEN 
För området gäller följande detaljplaner: 
 

FÖRSLAG TILL BYGGNADSPLAN FÖR FJÄLASTORP 9:1 M FL 
Gällande detaljplan vann laga kraft 1985-11-12 och föreslår bland annat golfbana, 
fritidshus för uthyrning, naturpark och samlings- och föreningslokaler. 
Genomförandetiden för gällande detaljplan har gått ut. Gällande detaljplan kommer 
delvis att ersättas med detta planförslag.  
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 Bild: Kartutsnitt av gällande detaljplan som kommer att delvis ersättas med detta planförslag. 
 

DETALJPLAN FÖR DEL AV FJÄLASTORP 6:5 
Detaljplanen vann laga kraft 2008-07-17. Planens syfte är att möjliggöra uppförande av 
maskinhall söder om befintlig verkstad och maskinhallar. Detaljplanens genomförandetid 
har gått ut.  

 

FÖRSLAG TILL BYGGNADSPLAN FÖR DEL AV STUBBARP 
Detaljplanen vann laga kraft 1979-09-06. Detaljplanen redovisar bland annat att området 
ska användas till cirka 50 nya tomtplatser med bostadshus i en våning. Bebyggelsen ska 
anpassas till landskapets förutsättningar vad det gäller form och färg. Detaljplanens 
genomförandetid har gått ut. 
 

FÖRSLAG TILL ÄNDRING OCH UTVIDGNING AV BYGGNADSPLAN FÖR SKÄRETS 

BYGGNADSPLANEOMRÅDE 
Detaljplanen vann laga kraft 1995-12-07. Detaljplanen redovisar bland annat att området 
ska användas till bostäder och jordbruk. Detaljplanens genomförandetid har gått ut. 
 

DETALJPLAN FÖR STUBBARP 21:1 M FL 
Detaljplanen vann laga kraft 2010-07-15. Planens syfte är att bekräfta pågående 
användning samt att införa varsamhetsbestämmelser och skyddsbestämmelse med hänsyn 
till de byggnaderna av kulturmiljövärde. Detaljplanens genomförandetid har gått ut. 
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Bild: Kartutsnitt av gällande detaljplaner. Det är endast den gulamarkerade detaljplanen söder om Norra Kustvägen som berörs 
av planförslaget. 

 

KOMMUNALA PLANERINGSUNDERLAG  
 

NATURVÅRDSPLAN 
Värdefull natur i Höganäs kommun, Naturvårdsplan för Höganäs kommun antogs av 
kommunfullmäktige 2017-02-23 (§ 18) och fungerar som en ”kunskapsbank” och ett 
planeringsunderlag för framtida kommunala beslut som rör utnyttjandet av mark och 
vatten. 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. 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. Golfbanan har också ett mycket 
högt värde som tätortsnära natur för rekreation. Områdets landskapsbild bör bibehållas 
och skogen bör skyddas mot avverkning. I Naturvårdsplanen står det också att om 
detaljplanen genomförs fullt ut kommer det innebära en stor konflikt med naturvärdena 
eftersom delar av skogen då måste tas ner. 
 

PARKERINGSPOLICY OCH PARKERINGSNORM 
Det finns en parkeringsnorm för Höganäs kommun som är antagen av 
kommunfullmäktige 2013-09-19. Det finns också en parkeringspolicy som tagits fram för 
att definiera när och var det går att frångå parkeringsnormen. Exempelvis kan man frångå 
normen när bostäderna ligger nära kollektivtrafik, gång- och cykelvägar, service och 
handel, om det finns bilpool, om parkering kan samnyttjas eller om det finns 
kulturhistoriska värden som behöver skyddas. 

 

DAGVATTENPOLICY  
Höganäs kommun har en dagvattenpolicy från år 2014. Dagvattnet ska vara en positiv 
resurs vid samhällsbyggandet och ett tilltalande inslag i omgivningen. Vid avledning av 
dagvatten till recipient eller ledning som är känslig för ytterligare flödesbelastning, ska 
flödet begränsas genom exempelvis fördröjning av dagvattnet. Vid avledning av dagvatten 
till recipient, som är känslig för föroreningar eller närsalter ska dagvattnet renas på 
lämpligt vis innan det når recipienten. Vid nybyggnation ska dagvattensystemen utformas 
så att påverkan på den naturliga vattenbalansen i omgivningarna blir så liten som möjligt. 
Om möjligt ska hårdgjorda ytor undvikas för att minska hastig dagvattenavrinning. 
Dagvattenanläggningar ska utformas så att allvarliga skador på byggnad eller anläggning 
på grund av uppdämning vid kraftiga regn undviks. Vid höjdsättning av nya områden ska 
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beaktas att i de fall dagvattensystemet är fullt belastat, bör dagvatten kunna avledas 
ytledes från området. All byggnation ska förutsätta att dagvattnets uppdämningsnivå är 
gatunivå. Med detta menas att dagvatten vid kraftiga regn tillåts stiga upp till gatans nivå. 
Vid extrema situationer tillåts dagvatten även dämma upp över gatans nivå och ansamlas 
på densamma under en kortare period.  

 

RIKSINTRESSEN 
KULTURMILJÖVÅRDEN  
Delar av planområdet ingår i område definierat som riksintresse för kulturmiljö enligt 3 
kap 6 § miljöbalken. 

 
Området Kullaberg (M1) omfattas av riksintresse för kulturmiljövård. Motivering till 
riksintresset är ”Kustmiljö och odlingslandskap framvuxet ur det forna Kulla fälad med 
bosättningskontinuitet sedan förhistorisk tid med talrika bevarade fornlämningsmiljöer i 
ett variationsrikt landskap med sockencentrum, bymiljöer, fiskelägen, badorter och en av 
landets äldsta, mycket strategiskt belägen fyrplats. Ur främst fiskelägena har successivt 
samhällsbildningar vuxit fram från tiden sent 1800-tal till tidigt 1900-tal. Krapperups slott 
av medeltida ursprung och omgivande parker samt den av godsförvaltningen präglade 
bebyggelsen och odlingslandskapet.” Uttryckt i riksintresset är även ”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. Brunnby medeltida kyrka och sockencentrum med 
skola, f.d. kommunalhus, tiondelada, prästgård och välbevarat äldre byggnadsbestånd. 
Den kringbyggda korsvirkesgården Himmelstorp, Björkeröds by med 1800-
talsbebyggelse. Krapperups 1600-tals slott med välbevarad bebyggelse och tillhörande 
parker, vallgravar, stationshus, Bräcke holländarmölla och Vattenmöllan, änkesätet 
Kockenhus från 1900-talets början. Fiskelägena Arild, Skäret, Nyhamnsläge och Lerhamn 
med karaktäristiska fiskarstugor och kaptensgårdar från tiden sent 1700-1900-tal samt 
äldre hamnanläggningar. Badorterna Mölle och Arild med välbevarat byggnadsbestånd 
från tiden kring sekelskiftet 1900, Mölle och Arilds kapell. Kullens fyr från 1900-talets 
början med strategiskt läge på Kullabergs västra spets.” I området ingår även Karl XII:s 
skans i Mölle som ingått i 1700-talets försvarssystem av Öresundskusten. 
 
Delar av byggrätter på fornåkrar i gällande detaljplan tas bort i planförslaget, i andra delar 
blir de kvar. Riksintresse för kulturmiljövården anses sammantaget inte påverkas negativt 
av förslaget.  

 
Bild: Röd ring visar ungefärligt planområde i förhållande till riksintresse kulturmiljövården. 
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NATURVÅRD 
Planområdet ingår i område definierat som riksintresse för naturvård enligt 3 kap 6 § 
miljöbalken. Värdeomdömet lyder: 
 
”Lerhamn-Arild-Farhult utgör ett representativt odlingslandskap med fiskejordbruk i 
kustbygd. Naturbetesmarker som utgörs av öppen hagmark och havsstrandängar 
förekommer vid Görslövsåns mynning. Här återfinns delvis art- och individrika 
växtsamhällen med hävdgynnade arter som kattfot och knägräs. Våtmarksområdet vid 
Görslövsåns mynning utgörs av ett värdefullt våtmarkskomplex/strandkomplex med en 
högt värderad marin strandäng. Lokalen är även en viktig fågellokal. Området mellan 
Vegeåns mynning och Ängelholm har välutvecklade kustdyner som är bevuxna med 
tallskog. Innanför dynerna vidtar en sänka med sumpskog.”  
 

 
Riksintresse för naturvård anses bli positivt påverkat av förslaget, då de byggrätter som 
finns i område med höga naturvärden tas bort och naturreservat bildas. Detaljplanen är 
en förutsättning för bildande av naturreservatet. 

 
Bild: Röd ring visar ungefärligt planområde i förhållande till riksintresse naturvård. 

 

FRILUFTSLIV 
Planområdet ingår i område definierat som riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap 6§ 
miljöbalken. Värdebeskrivningen lyder: 
 
”Urbergshorsten Kullaberg är en märklig terrängform med höga toppar och klippor som 
stupar brant ner i havet. Skogar med såväl barr- som lövträd dominerar på berget men här 
finns också rester av enbevuxna ljung- och fäladsmarker, åker och äng. På flera platser 
kan man uppleva långa utblickar över omgivningen och från den högsta punkten Håkull 
med sina 187,5 meter har man en vidsträckt utsikt över hav och land. Kustlinjen är 
varierad med vikar, uddar, klyftor, tunnlar och skär. I strandzonen återfinns raukar, 
grottor och klapperstensfält. Vid Kullaberg sker en övergång från Öresunds brackvatten 
till de saltare vattenförhållanden som präglar den svenska kusten norröver, vilket skapar 
förutsättningar för en bred marin artsammansättning. De varierade naturförhållandena på 
land och det gynnsamma klimatet har gjort att det totala antalet växt- och djurarter är 
stort och flera sällsynta arter kan hittas här. Berget präglas av en mycket lång 
kulturpåverkan och lämningar från stenåldern och framåt har påträffats. Krapperups 
sätesgård med anor från medeltiden har haft en betydande påverkan på bygden och 
landskapet. Längs hela västkusten förekommer fragmenterade strandängar och kusthedar, 
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och i norr mellan Arild och Svanshall finns bland annat rester av ljunghed. Stränderna är 
smala och varierade med klippor, klappersten och långrunda sandstränder. Det marina 
naturreservatet Grollegrund omfattar en mångfald av värdefulla bottenmiljöer och har en 
artrik algflora och fiskfauna. Pålsjöområdet vid Helsingborg kännetecknas av Landborgen 
som löper längs kusten och sluttar brant mot Öresund. Ovanför Landborgen är 
landskapet plattare med inslag av raviner. Bitvis är utblickarna över havet vidsträckta. 
Naturmiljön i området präglas av variationen mellan ädellövskog, betesmarker och åker, 
och man hittar ett stort antal kulturskapade strukturer. Sofiero slott och park är ett 
välbesökt turistmå Naturreservaten på Kullberg är några av de mest välbesökta i landet 
och lockar varje år flera hundratusen människor från Skåne, Sverige och utlandet, inte 
minst Danmark. Längst ut på berget ligger Kullens fyr och här finns även ett Naturum 
som utgör centrum för friluftslivet i området, och där kan besökare ta del av information 
om områdets geologi, flora, fauna och kulturhistoria. På berget finns många stigar och 
leder där man kan vandra antingen genom bokskogen eller längs med kustlinjen. 
Kullaleden är en del av Skåneleden och löper runt hela Kullahalvön. På berget finns även 
goda möjligheter till att stort antal aktiviteter som fågelskådning, naturstudier, 
klippklättring och bad. På Östra Kullaberg finns flera skogsvägar som, förutom vandring, 
är lämpliga för cykelturer. Vattnet vid Kullaberg är attraktivt för dykning och här finns en 
undervattensled där dykare får uppleva allt från en mjuk klapperstensmal till klippkanter 
och raukar. Havsområdet erbjuder goda möjligheter till ett varierat fritidsfiske och 
kajakpaddling. Strandzonen söder om Kullaberg är bitvis smal och kantas av en rad 
kustsamhällen, men tillgängligheten för friluftslivet är ändå relativt god. Kullaleden löper 
längs med havet. De många naturreservat erbjuder enklare anläggningar för friluftslivet 
och det finns ett antal iordningställda badplatser. Naturreservatet Kulla-Gunnarstorp 
erbjuder, förutom den vackra utsikten, såväl bad som flera markerade stigar genom 
vackra skogsmarker och betade eller uppodlade landskap. Vid Grollegrund finns 
möjlighet till fritidsfiske och naturstudier. Hela riksintresseområdet är lättillgängligt med 
bil och kollektivtrafik. Parkeringar finns på ett flertal ställen.” 
 
Riksintresse för friluftsliv anses påverkas positivt av förslaget, eftersom områdes natur 
säkras för framtiden. 

 
Bild: Röd ring visar ungefärligt planområdet i förhållande till riksintresse friluftsliv. 
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RÖRLIGT FRILUFTSLIV 
Planområdet ingår i område definierat som riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap 
2 § miljöbalken. Enligt kommunens översiktsplan är viktiga delar av identiteten hos 
Höganäs kommun, vattnet, naturen och ett aktivt friluftsliv. Översiktsplanen lyfter fram 
och föreslår åtgärder som utvecklar friluftslivet inom riksintresseområdet genom att 
stärka och utveckla Kullaleden och Kattegattsleden, och därmed öka tillgängligheten till 
natur- och vattenmiljöerna.  
 

 
Bild: Röd ring visar ungefärligt planområde i förhållande till riksintresse rörligt friluftsliv 

 
Riksintresse för rörligt friluftsliv anses påverkas positivt av förslaget, eftersom områdets 
natur säkras för framtiden. 
 
 

KUSTZON 
Planområdet ingår i område definierat som riksintresse för högexploaterad kustzon 
enligt 4 kap miljöbalken. 
 
Längs hela Skånes kust ligger ett mellan 3-5 kilometer brett bälte som är riksintresse för 
kustzon. Ny bebyggelse ska prövas restriktivt så att allmänhetens tillgång och 
tillgänglighet till strandområdena inte påverkas negativt. Kustzonen är också av 
riksintresse ur häcknings- och rastningssynpunkt för fågel. Riksintresset ska även se till att 
friluftslivet och turismen utvecklas på ett sådant sätt att områdena som är särskilt känsliga 
för slitage, eller med hänsyn till floran och faunan skyddas så att erforderlig hänsyn ta till 
naturvårdsintressena. Det finns undantagsbestämmelser i 1§, sista stycken miljöbalken 
som lyder ”Bestämmelserna utgör inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller 
lokala näringslivet eller för utförandet av anläggningar som behövs för totalförsvaret.” 
 
Föreslagen detaljplan förbättrar förutsättningarna för allmänhetens tillgång till kusten 
eftersom att gällande detaljplan möjliggör många fler byggrätter för bostads- och 
fritidsbebyggelse än den föreslagna. Det som i dagsläget är till största del skog och 
betesmark är det som förslagsvis ska omfattas av naturreservatsbildning. Vilka särskilda 
platser som är bevarandevärda klargörs av Höganäs kommuns naturvårdsplan. Förutom 
att det i naturvårdsplanen står att området har som helhet ett mycket högt värde för 
hotade och missgynnade arter och högt värde som grönstruktur, framgår det även att den 
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befintliga detaljplanen behöver revideras så att de byggrätter som står i konflikt med 
naturvärdena släcks ut. I denna föreslagna detaljplan släcks de byggrätter som står i 
konflikt till de höga naturvärden och resterande flyttas. Om marken, där byggrätter i den 
föreslagna detaljplanen föreslås placeras, hade haft lika höga naturvärden som resterande 
område som ska tillhöra kommande naturreservatsbildning, hade dessa områden ingått i 
den reservatsbildningen. 
 

 
Bild: Röd ring visar ungefärligt planområde i förhållande till riksintresse kustzon. 
 

Riksintresse för kustzon anses inte påverkas negativt av förslaget.  
 
 

TOTALFÖRSVARET 
Genom planområdet går ett influensområde, som är ett riksintresse för totalförsvaret. 
Planförslaget innebär inte någon hög bebyggelse och anses därför inte påverka 
riksintresset negativt. 
 

 
Bild: Röd ring visar ungefärligt planområde. Den orange markeringen visar ett influensområde som är ett riksintresse för 
totalförsvarets militära del. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR 
OMRÅDET IDAG 
Den södra delen av området används som golfbana idag. Den norra delen av 
planområdet arrenderas ut till privatpersoner som bor och/eller brukar marken. Skogen 
arrenderas ut till jaktlag. Förutom golfbanan är marken inte inbjudande för allmänheten. 
 

 
Bild: Planområdet sett från golfbanan upp mot bostadshuset på Knävlavägen. 

 

 

LANDSKAPSBILD 
LANDSKAPSBILD, TOPOGRAFI OCH GEOLOGI 
Den södra delen av det föreslagna planområdet består av golfbana. Där finns också ett 
område för golfklubbens klubbhus med restaurang och andra tillhörande faciliteter. I 
söder finns också golfbanans parkering. I den mellersta delen av det föreslagna 
planområdet finns en skog med höga biologiska värden. Den övre delen av planområdet 
består av betesmark. Utmed Knävlavägen i de norra delarna finns också en gård. Enligt 
SGUs jordartskarta består planområdet till största del av morän och berg. Det 
förekommer också sand i den nordöstra delen. I de södra delarna av det tilltänka 
planområdet är terrängen mellan cirka 30-34 meter över havet. I de nordöstra delarna är 
marken cirka 37 meter över havet. I norr är det cirka 40-45 meter över havet. 

 

FRITID OCH REKREATION 
Det finns en golfbana inom planområdet. Skärets naturreservat ligger cirka 300 meter 
från planområdet. Det är cirka 2 kilometer till Arild, där finns det två lekplatser, hamn 
och badplatser.  
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VEGETATION  
Landskapet är småbrutet med skog, betesmarker, åkrar, golfbana och en mängd 
småbiotoper som dammar, busk- och trädrika holmar och stengärden. Grönstrukturen är 
välutvecklad med många kontaktytor utåt mot Kullaberg, Arild, naturreservaten Skäret 
och österut. Skogarna kan klassas som sekundära naturskogar, det vill säga naturligt 
etablerade, men historiskt påverkade av bete och virkesuttag. Det innebär att 
trädkontinuitet bör finnas, det vill säga området har aldrig varit helt fritt på skogsträd. I 
nordväst dominerar välutvecklad skogsek och bok.  
 
Buskskiktet är rikt med hassel, rundhagtorn, benved, måbär, olvon med flera. Österut 
ersätts boken av lövsumpskogar med klibbal och äldre igenväxningsmarker med skogsek 

och björk. Inslaget av vildkaprifol är markant. Markfloran innehåller både hed- och 
lundarter. Där jordarna är magrare och mer präglade av urberget ses 

liljekonvalj, ekorrbär, vitsippa, harsyra med flera. I gläntor och bryn finns buskage av 

hagtorn, nypon, slån och fläder. Ruffarna inom golfbaneområdet är ängsartade med en 
bitvis artrik örtvegetation som skördas sent på säsongen. 

 

DJURLIV 
Vid en inventering av skogarna under år 2014 påträffades då tolv rödlistade arter av 
insekter, vilket är ett stort antal jämfört med andra skogsområden i kommunen, exklusive 
Kullaberg. Utöver dessa fanns även ett tjugotal andra för naturvården intressanta arter. 
Gemensamt för flertalet av dessa arter är kravet på god tillgång på död ved och då gärna 
ihåliga träd. Groddjuren är färre och utgörs av triviala arter, med undantag för större 
vattensalamander. Flertalet av dem har tidigare påträffats i de dammar som finns inom 
golfbaneområdet. Fågellivet är rikt och gynnat av den ogallrade skogen och variationen av 
biotoper. Skogsområdet har som helhet ett mycket högt värde för hotade och 
missgynnade arter. 
  

FORNLÄMNINGAR 
Inom planområdet finns kända fornlämningar. Fornlämningar är skyddade enligt 
kulturmiljölagen. Skulle fornlämningar påträffas vid markingrepp skall arbetet omedelbart 
avbrytas och kontakt tas med Länsstyrelsen enligt 2 kap. 10 § Kulturmiljölagen. 

 
Vidare har information hämtats från Riksantikvarieämbetets webbaserade databas Fornsök 
där följande punkter har inventerats: 
 

1. Kulturhistorisk lämning, en hägnad bestående av en stenmur. 
2. Fossil åker där det också finns stensättningar, högar och hällristningar. 
3. Stenåldersboplats 
4. Lämning av en kallkälla. 
5. Fyndplats  
6. Järnålderboplats 
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Bild: Karta från Fornsök (Riksantikvarieämbetet) över planområdet. 

 
Det finns också fornlämningar precis utanför planområdesgränsen, boplats och fossil 
åker. 
 

BEBYGGELSE 
Gården 
Utmed Knävlavägen finns en gård som kommunen äger och arrenderar ut. På platsen har 
det funnits en gårdsbyggnation sen åtminstone 1860-talet, troligen tidigare. Gården har 
redan i dagsläget djurhållning i det befintliga stallet och använder ytan österut precis intill 
som betesmark för djuren. Huvudbyggnaden är ett en- och en halvplans enbostadshus 
med källare. Fasaderna är putsade och taket är av rött tegel, snickerierna är målade i en 
brunröd färg. Fönstren är höga tvåluftsfönster med överliggande luft på bottenvåningen 
och tre ytterdörrar med liggande fönsterparti ovan dörren. Vid huvudentrén finns en 
farstukvist. På taket finns två skorstenar i originalutförande. Byggnaden kan när det gäller 
detaljer stilmässigt hänföras till runt sekelskiftet 1800/1900, men volymmässigt är den 
mer av villakaraktär. 

Bild: Bostadshuset på gården. 
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På gården finns det också en stor stallbyggnad i dåligt skick och några små 
komplementbyggnader. Det finns också en mindre stallbyggnad med tegelfasad och 
eternittak, som har ett bevarandevärde.  

 
Bild: Mindre stallbyggnad på gården med tegelfasader. 

 
Fjälastorp 9:2 
På fastigheten Fjälastorp 9:2 finns ett en-och en halvplans hus med gul tegelfasad och rött 
tegeltak i 40-talskaraktär, på baksidan finns ett tillbyggt uterum och på östra fasaden en 
tidsenlig balkong. På fastigheten finns en komplementbyggnad samt en carport. 

 
Bild: Bostadshuset på Fjälastorp 9:2 

 
Arilds golfbana 
Bebyggelsen vid Arilds golfbana är från början en gammal fyrlängad gård. Byggnationen 
är idag utformad med tre längor runt en gårdsplan varav den ena är en ursprunglig 
byggnad. Denna byggnad är en stallbyggnad i ursprungligt skick, utvändigt väl 
underhållen. Den äldre stallbyggnaden är i korsvirke med en gavelvägg murad i sten, taket 
är av eternit. Stallbyggnaden har en datering från 1785 (MDCCLXXXV). Resterande 
byggnation är av nyare karaktär. Det finns även några mindre komplementbyggnader 
relaterade till golfbanans behov. 
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Bild: Den äldre stallbyggnaden på Fjälastorp 6:5. 
 

Gamla transformatorstationen 
Inom området som kommer ingå i naturreservatsbildningen finns det en befintlig 
transformatorstation som inte längre är i bruk och som har bevarandevärda kvaliteter. 
Denna äldre typ av transformatorstationer finns det endast ett fåtal av i kommunen.  

 
Bild: Den gamla transformatorstationen 

 

ALLMÄN OCH KOMMERSIELL SERVICE 
Det finns en fristående förskola och skola i Brunnby. Närmsta kommunala skola finns i 
Nyhamnsläge och Jonstorp, där finns det också mataffärer. Restauranger och caféer finns, 



GRANSKNINGSHANDLING, 2021-12-02                       PLANBESKRIVNING, DETALJPLAN FÖR FJÄLASTORP 6:3 MED 

FLERA 

 
19             SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN 

 
 

framförallt sommartid, i Arild och Skäret. Även golfbanan har en egen restaurang och 
golfbutik. Annan service finns i Höganäs tätort. 
 

TRAFIK 
BILTRAFIK 
Planområdet gränsar till Norra Kustvägen, väg 1451, där trafikflödet är cirka 1400 fordon 
per dygn. Det finns två anslutningar i norr till planområdet från Norra Kustvägen och en 
anslutning till planområdet nordöstra sida till Gamla Södåkravägen. Det finns också en 
anslutning i den sydöstra delen från Gamla Södåkravägen till tre befintliga fastigheter. 

 

GÅNG- OCH CYKELTRAFIK 
Kattegattleden (cykel) och Kullaleden (gång) finns i nära anslutning till området. Det 
finns dock inga andra cykel- eller gångvägar. 
 

KOLLEKTIVTRAFIK 
Det finns en busshållplats i nära anslutning till den norra delen av planområdet. Buss 
nummer 224 trafikerar Arild-Jonstorp-(Ingelsträde)-Mjöhult-Hjälmshult. Det går 11-12 
turer om dagen i vardera riktning. På helgen finns det fyra turer i vardera riktning, men då 
går bussen endast mellan Arild och Jonstorp och omvänt. Den måste dock beställas i 
förväg. 
 

PARKERING 
Det finns befintlig parkering till golfbanan. Gården utmed Knävlavägen har befintlig 
parkeringsplats, även bostaden på Fjälastorp 9:2 har befintlig parkering. 

 

GATURUMMEN 
Knvälavägen är en grusväg medan golfbanan är asfalterad. Båda gatorna ligger med natur 
på båda sidor. 

 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 
VATTEN OCH AVLOPP 
Golfbanans klubbhus och bostadshuset på Knävlavägen ingår i kommunens 
verksamhetsområde för vatten och avlopp. Övriga områden för föreslagen bebyggelse 
saknar i dagsläget vatten och avlopp.  
 

DAGVATTENHANTERING 
Planområdet ingår inte i kommunens verksamhetsområde för dagvatten. 
 

EL, FIBER OCH VÄRME 
Det finns befintliga nätstationer i närheten som det går att koppla in el ifrån. Eventuellt 
måste man förstärka befintligt nät. Det finns möjlighet att koppla in fiber. Det finns ingen 
fjärrvärme i området. Det finns en befintlig transformatorstation intill Fjälastorp 6:5.   
 

HÄLSA, SÄKERHET 
BULLER  
Hastigheten på Norra Kustvägen förbi planområdet är 70 km/h och det kör cirka 1400 
fordon per dygn på Norra Kustvägen.  
 
Område 1 (västra området) 
Bullernivån för område 1 är räknat från den närmsta möjliga byggrätten inom området 
och ligger cirka 29 meter från Norra Kustvägen. Området har en ekvivalentnivå och 
maxnivå som överstiger riktvärden för uteplats.  

Fasad (29 meter)  Nuläge (dBA) Prognos 2040 (dBA) 
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Område 2 (östra området) 
Bullernivån för område 2 är räknat från den närmsta möjliga byggrätten inom området 
och ligger cirka 55 meter från Norra Kustvägen. Området har en ekvivalentnivå som 
överstiger riktvärde för uteplats vid år 2040. Det tillkommer inte buller till område 2 från 
Gamla Södåkravägen som överskrider riktvärden för buller.  

 
 
 
 

 
Område 4 (Fjälastorp 9:2) 
Bullerberäkningarna inom område 3 har tagits vid tre olika punkter då det finns ett 
befintligt hus på platsen idag. För befintlig fasad närmast Norra Kustvägen är det cirka 20 
meter till Norra Kustvägen.  
 

Fasad norr (20 meter) Nuläge (dBA) Prognos 2040 (dBA) 

Ekvivalentnivå  58 59 

Maxnivå 75 76 

 
Den närmsta möjliga byggrätten ligger inom cirka 15,5 meters avstånd från Norra 
Kustvägens vägmitt. 
 

Byggrätt (15,5 meter) Nuläge (dBA) Prognos 2040 (dBA) 

Ekvivalentnivå  59 60 

Maxnivå 77 78 

 
Beräkningar för bullernivåer har även tagits fram för uteplats söder om huset. Cirka 2 
meter från fasad. I dagsläget klarar Fjälastorp 9:2 riktvärdena för buller vid uteplats.  
 

Uteplats (29 meter) Nuläge (dBA) Prognos 2040 (dBA) 

Ekvivalentnivå  50 51 

Maxnivå 64 65 

 
 

JORDBRUK OCH DJURHÅLLNING 
Både väst och öst om Knävlavägen finns mindre hagar med skogsbeten som ingår i ett 
jordbruksarrende. I detta arrende ingår ett äldre stall med gödselplatta och några mindre 
byggnader. Jordbruksmarken har i dagsläget lågt brukningsvärde.  

 

MARKFÖRORENINGAR 
Området innefattas varken av någon känd förorenad mark eller kartlagd deponi.  

 

RADON 
Höganäs kommun ligger inom låg- eller normalriskområde för radon. Radonmätning för 
inom det specifika planområdet har inte genomförts. 
 

  

Ekvivalentnivå  56 57 

Maxnivå 72 72 

Fasad (55 meter) Nuläge (dBA) Prognos 2040 (dBA) 

Ekvivalentnivå  53 54 

Maxnivå 66 67 
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PLANFÖRSLAG 
 

SAMMANFATTNING 
Den framtida markanvändningen omfattar natur, eftersom det ska bildas ett kommunalt 
naturreservat. I den södra delen av planen kommer det att möjliggöras för 
besöksanläggning, golfbana. Besöksanläggningen innebär att golfbanan kan utveckla sin 
verksamhet och tillskapa stugor för övernattande gäster. Planförslaget innebär också att 
kommunen och golfbanans gränser fastställs då de i dagsläget inte överensstämmer med 
verkligheten. Den framtida markanvändningen omfattar också fritidshus i två olika 
områden. I den nordvästra delen kommer det att möjliggöras för 20 nya fritidshus. I den 
nordöstra delen kommer det att möjliggöras för 13 fritidshus. Dessutom kommer den 
befintliga gården på Knävlavägen att styckas av till en bostad med kringliggande gård. Det 
finns också en befintlig bostad (Fjälastorp 9:2) vars fastighet och byggrätt blir något 
större.  

 
Planförslaget innefattar: 

 Natur 

 Besöksanläggning 

 Fritidshus 

 Stall 

 Betesmark 
 

FÖRESLAGEN STRUKTUR, BEBYGGELSE 
BOSTADSBEBYGGELSE 
Inom den föreslagna detaljplanen finns fyra olika områden för bostäder, som betecknas 
med B (gult område) och L (ljus grönt område) i plankartan. 
 
 

 
Bild: Vy över område med befintlig och förslagna bostadsområde.  
 

Inom område 1 föreslås 20 fritidshus med nockhöjd på 5,5 meter och takvinkel mellan 
22-30 graders lutning. Inom området föreslås bruttoarean uppgå till max 2300 
kvadratmeter, e1, och varje byggnad till högst 80 kvadratmeter i byggnadsarea, e3. Ut mot 
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Norra Kustvägen förses marken med prickmark ”marken får inte förses med byggnad” 
för att skapa ett avstånd till vägen samt ut mot fastigheterna i väster. Marken förses även 
med ett prickmarksområde på omkring 75 meter för att ny fritidsbebyggelse för att 
behålla avståndet till stallet.  
 
I område 2 föreslås 13 fritidshus med liknande planbestämmelser som i område 1, det vill 
säga en nockhöjd på 5,5 meter och takvinkel mellan 22-30 graders lutning, att varje 
byggnad föreslås vara max 80 kvadratmeter byggnadsarea, e3, och att området får en 
exploateringsgrad på max 1500 kvadratmeter bruttoarea, e1 i plankartan. Marken i den 
södra delen förses med prickmark för att hålla ett avstånd till skogen samt en bergknalle. 
På den östra sidan föreslås marken prickas, avsedd för gata in till området och vidare ner 
till golfbanan. 
 
Inom område 3 finns det i dagsläget befintlig bebyggelse. Bostadshuset och det gamla 
stallet inom området föreslås få varsamhetsbestämmelser och rivningsförbud. 
Bostadshuset får en nockhöjd på 4 meter och det äldre stallet en nockhöjd på 4 meter. 
Den nyare stallbyggnaden föreslås få en bestämmelse om stall, L1, och hagen precis öster 
om föreslås en bestämmelse om betesmark och odling, ej växthus, L2. Detta för att kunna 
fortsätta ha den verksamhet på plats som finns idag. I övrigt föreslås ytan för området 
med bostadsbyggnaden och det gamla stallet få en planbestämmelse om en största 
byggnadsarea på 250 kvadratmeter, e4, och en högsta nockhöjd på 7 meter. Den nyare 
stallbyggnaden föreslås få en planbestämmelse om en största byggnadsarea på 900 
kvadratmeter, e4, och en nockhöjd på 11,5 meter. Detta för att möjliggöra en om- 
eller/och utbyggnad av exempelvis den nyare stallbyggnaden. På den östra sidan av den 
nyare stallbyggnaden föreslås prickad mark, 5 meter ut mot grannfastigheterna. Detta för 
att om en om- och/eller utbyggnad sker av stallet så ska detta inte ske närmare den 
föreslagna fritidsbebyggelsen i område 1 för att hålla ett skyddsavstånd.  
 
I område 4 föreslås byggrätten utökas något, då fastigheten utökas något söderut. 180 
kvadratmeter byggnadsarea, e4, föreslås som maximal exploateringsgrad på fastigheten. 
En bestämmelse, e2, om att ”inom fastigheten får max en huvudbyggnad, ett garage och 
ett hus eller annan gårdsbyggnad uppföras” föreslås också. Detta för att inte tillåta för fler 
huskroppar inom fastigheten. Nockhöjden föreslås till 8,5 meter för att bekräfta 
nuvarande byggnad. Området mot Norra Kustvägen förses med prickmark för att 
fortsätta hålla samma avstånd till vägen som i nu gällande detaljplan. I den södra delen av 
den nya fastigheten föreslås också prickmark för att hålla avstånd till naturmarken.  

 

KOMPLEMENTSBYGGNADER 
Till föreslagna fritidshusområdena 1 och 2 ska det till respektive område finnas tillgång till 
miljöhus.  

 

VERKSAMHETER OCH KOMMERSIELL SERVICE 
Golfbanan får en föreslagen markering med R1 (orange markering i plankartan) för 
besöksanläggning golfbana. I området föreslås också en användningsyta med R2 vilket 
innebär, besöksanläggning restaurang, tillfällig vistelse och idrott. Inom området R2 
möjliggörs att golfbanan kan uppföra 12 stugor för övernattning. Inom ytan för 
övernattningsstugorna föreslås en byggnadsarea på 1200 kvadratmeter och en nockhöjd 
på 8 meter. Inom R2 möjliggörs också anläggande av padel-banor. I området för 
golfbanans gårdsbebyggelse föreslås 1300 kvadratmeter byggnadsarea så att golfbanan i 
framtiden kan bygga till restaurang eller liknande utrymme för golfbanans ändamål. 
Nockhöjden föreslås till 8 meter, det vill säga så höga som byggnaderna är idag. På den 
gamla gården finns också en kulturhistoriskt värdefull byggnad som får rivningsförbud 
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och varsamhetsbestämmelser. Byggnaden föreslås också få en planbestämmelse för 
nockhöjd på 8 meter för att bekräfta den byggnaden som finns där idag. 

 
Bild: Exempel på hur stugorna kan se ut, enligt planansökan. 

 

KULTURHISTORISK BEBYGGELSE 
Huvudbyggnaden och den äldre stallbyggnaden på kommunens fastighet (Fjälastorp 6:3) 
samt den västra byggnaden i gårdsbebyggelsen på golfbanans fastighet (Fjälastorp 6:5) 
utgör sådana särskilt värdefulla byggnader som avses i 2 kap 6 § PBL (2010:900), det vill 
säga byggnader som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller 
konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär.  
 
Huvudbyggnaden på Fjälastorp 6:3 föreslås förses med rivningsförbud, r1, då det är 
tidstypisk byggnad från sekelskiftet med villakaraktär. Byggnaden föreslås även få 
varsamhetsbestämmelser för att skydda den kulturhistoriska byggnaden. För byggnadens 
karaktärsdrag är volymen och fasadmaterialet viktigt, varför byggnaden har fått en 
bestämmelse om varsamhet, k1. Även byggnadens listverk och andra fasaddekorationer 
ska bibehållas till sin huvudsakliga omfattning och utformning och får inte förenklas, k2. 
För byggnadens karaktärsdrag är också fönster viktiga, varför fönster till form, material, 
indelning och proportioner ska bibehållas till sin utformning, k3. Det är också viktigt att 
taktäckning ska vara av tegel, k4, samt att skorsten ska till utformning och utseende 
bibehållas, k5. Den äldre stallbyggnaden föreslås förses med rivningsförbud, r1, då det är 
en kulturhistoriskt värdefull byggnad. Stallet föreslås också få en varsamhetsbestämmelse 
k1 då volym och fasadmaterial är viktigt för byggnadens karaktärsdrag. 
 
Gårdsbebyggelsen på Fjälastorp 6:5 har en ursprunglig länga kvar, en stallbyggnad från år 
1785. Den föreslås därför få ett rivningsförbud, r1, samt varsamhetsbestämmelser för att 
skydda den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden. Det är framförallt volymen och 
fasadmaterialen i gavlarna och på den östra sidan är de viktiga karaktärsdragen för 
byggnaden, k6.  
 
Inom naturområdet så tillkommer det en egenskapsyta för den gamla 
transformatorstationen med bestämmelser om att volym, material och detaljer ska 
bibehållas till sin utformning. Bestämmelsen möjliggör varsamhet för 
transformatorstationen i sin helhet som en historiskt intressant industriell byggnad, 
varsamhet1. Byggnaden bevaras på grund av sitt historiska och kulturhistoriska värde och 
med hjälp av den hänvisningen ska rivningslov nekas. För att neka rivningslov behövs då 
inget stöd för rivningsförbud i plankarta.   

 

HÅLLBART BYGGANDE 
Höganäs kommun är positiv till placering av solceller på tak för att underhålla byggnader 
med värme samt användningen av gröna tak inom området. 
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FÖRESLAGEN NATUR, REKREATION 
Planförslaget syftar bland annat till att skapa förutsättningar för bildande av naturreservat 
av skog och betesmark, men även att plangränserna justeras till att motsvara dagsläget. 
Båda aktiviteterna är i linje med riksintressena.  
 
Inom område 1 föreslås även planbestämmelse om att vegetation ska bevaras, n1, samt att 
marklov krävs även för trädfällning och annan användning av vegetation, a1. Detta för att 
bevara den vegetation som i dagsläget ligger på jordbruksmarken och som kan innehålla 
en artrik miljö. Men även för att bevara det äldre jordbrukslandskapets utseende. 
 
Inom område 3 förslås även planbestämmelse om att vegetation ska bevaras, n1, samt att 
marklov krävs även för trädfällning och annan användning av vegetation, a1. Detta för att 
bevara den vegetation och det landskap som ligger där idag.  
 

RIKTLINJER FÖR NATUR OCH PARKS UTFÖRANDE OCH UTFORMNING 
Det är skog och betesmark på kommunal mark som ges planbestämmelsen Natur (grön 
markering i plankartan) och blir allmän platsmark. Efter att planen vunnit laga kraft avses 
kommunalt naturreservat kallat Fjälastorp skogar bildas för att långsiktigt säkra de höga 
naturvärdena då kommunen är markägare.   
 

FÖRESLAGEN TRAFIK, VÄGSTRUKTUR 
BILTRAFIK 
En trafikutredning gällande belastning på korsningarna till Norra Kustvägen och Gamla 
Södåkravägen har tagits fram för att visa effekterna av detaljplanens genomförande på 
vägnätet. Trafikutredningens samlade bedömning är att inga åtgärder behövs för en god 
funktion av korsningarna kring planområdet. Tillkommande trafik på totalt ca 80 
fordonsrörelser från fritidshusen kommer inte att påverka kringliggande vägar eller 
korsningar. Bedömningen är baserad på råd i VGU samt uppmätta och bedömda 
trafikflöden under sommartid när trafikflödena är som högst i området. 

 

GÅNG- OCH CYKELTRAFIK 
I planförslaget föreslås inte några nya gång- eller cykelvägar. 

 

KOLLEKTIVTRAFIK 
I planförslaget föreslås inte några ändringar gällande kollektivtrafiken. 

 

PARKERING, VARUMOTTAGNING, UTFARTER 
Parkering till golfbanan finns redan och varumottagning sker på golfbanans fastighet. 
Parkering till föreslagen fritidhusbebyggelse ska ske på kvartersmark. Fjälastop 9:4, 
Fjälastorp 9:5 och Fjälastorp 9:6 har utfart mot Gamla Södåkravägen för att de inte ska 
köra genom det föreslagna naturreservatet. 
 
Biltrafik till fritidshusområdet i väster (område 1) samt bostadshuset på gården (område 
3) angörs från Norra Kustvägen befintlig infart till Knävlavägen. Det ska inte tillkomma 
nya direktanslutningar till Norra Kustvägen. Det östra området (område 2) samt 
golfbanan angörs via Golfvägen befintliga anslutning till Gamla Södåkravägen. Fjälastorp 
9:2 angörs från befintlig infart till Norra Kustvägen. De tre fastigheterna utanför 
planområdet Fjälastorp 9:4, Fjälastorp 9:5 och Fjälastorp 9:6 angörs via Gamla 
Södåkravägen. 
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FÖRESLAGEN TEKNISK FÖRSÖRJNING 
VATTEN OCH AVLOPP 
Bostadshusen på Fjälastorp 6:3 och Fjälastorp 9:2 har befintligt vatten och avlopp. Det 
föreslagna området för 20 fritidshus i den nordvästra delen kan koppla vatten och avlopp 
på befintliga ledningar strax norr om området, utmed Norra Kustvägen. Till de 13 
fritidshus som föreslås i den nordöstra delen av planen finns i dagsläget ingen bra 
påkopplingsmöjlighet för vatten och avlopp. Kapaciteten på de ledningar som finns nära 
Gamla Södåkravägen är inte tillräckliga. De är underdimensionerade med begränsat 
vattentryck. Förslaget innebär därför att nya ledningar måste dras till anslutningen på 
Norra Kustvägen, cirka 1100 meter bort.  
 
I det nordvästra hörnet av område 1 finns det dragna VA-ledningar. Dessa kommer 
säkras genom u-område.  
 

DAGVATTENHANTERING 
Området ligger utanför kommunens verksamhetsområde i dagsläget och dagvattnet tas 
därför hand om lokalt inom planområdet.  

 

VÄRME 
För den föreslagna fritidshusbebyggelsen på Fjälastorp 6:3 behövs det en förstärkning för 
att kunna leverera el. Det finns en nätstation på Stenedalsvägen och en på Norra 
Kustvägen som går att koppla till. Någon fjärrvärme finns inte i området. 
 

AVFALL 
Avfall tas omhand inom kvartersmarken. Det är viktigt att renhållningsordningen för 
Höganäs kommun följs när det gäller framkomligheten och transportvägar för både kärl 
och renhållningsfordon.  
 

TRANSFORMATORSTATION 
Det finns en befintlig transformatorstation som föreslås ligga inom planbestämmelse för 
teknisk anläggning, E1. Transformatorstationen kommer fortsätta vara nåbar från 
Golfvägen.  

 

ÖVRIGA LEDNINGAR  
Fiber finns i hela kommunen och fastigheterna kan därför anslutas. 

 
Det finns en ledningsrätt dragen från Norra Kustvägen ner till golfbanan. Denna kommer 
inte att markeras ut i plankartan med u-område på grund av osäkerheten kring ledningens 
faktiska placering.  
 

HÄLSA, SÄKERHET 
BULLER  
På Norra Kustvägen är antalet fordon per dygn i dagsläget cirka 1 400 stycken. År 2040 
förväntas antalet fordon per dygn att ligga på cirka 1 760 stycken. Hastigheten på Norra 
kustvägen är 70 km/h. Avstånd har mätts till vägmitt för bullerberäkningarna.  
 
I område 1 och område 2 överstiger ekvivalentnivån och maxnivån riktvärden för 
uteplats, detta redovisas nedan. För att fritidsbebyggelsens uteplatser närmast Norra 
Kustvägen i väster inte ska drabbas av buller från vägen så läggs planbestämmelsen m1 
om att bostäder ska ha tillgång till uteplats där riktlinjer för bullernivå vid uteplats ej 
överskrids. 
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I område 4 överstiger ekvivalentnivån och maxnivån riktvärden för uteplats, detta 
redovisas nedan. På fastigheten inom område 4 finns ett befintligt bostadshus som utgörs 
av en egnahemsbyggnad uppförd år 1955. För befintlig bostadsbebyggelse i nya 
detaljplaner går det inte enligt Boverket att ställa några krav på fastighetsägaren att bygga 
om sina hus i enlighet med den nya detaljplanen. Sådana krav kan bara ställas när bygglov 
söks. Då ska exakta placeringar av uteplats eller eventuella åtgärder inom alla områdena 
visas. Detaljplanens bestämmelser gäller alltså på samma sätt vid nybyggnad som vid 
förändring av befintlig bebyggelse. Område 4 förslås förses med planbestämmelse om att 
gällande riktlinjer för bullernivåer vid nybyggnad och/eller tillbyggnad av bostad ska 
uppfyllas, m2.  
 

JORDBRUK  
Både väst och öst om Knävlavägen finns mindre hagar med skogsbeten som ingår i ett 
jordbruksarrende. I detta arrende ingår ett äldre stall med gödselplatta och några mindre 
byggnader. Jordbruksmarken har i dagsläget ett lågt brukningsvärde. Inom området är de 
enda tillgängliga ytorna för fritidsbebyggelsen inom delar av jordbruksmarken inom 
planområdet.  
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DETALJPLANENS GENOMFÖRANDE 
 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 
TIDSPLAN 
Målsättning är att detaljplanen ska antas under första kvartalet år 2022.  

 

GENOMFÖRANDETID 
Detaljplanens genomförandetid är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. Vald 
genomförandetid ger skälig tid för utbyggnad av planområdet. Inom genomförandetiden 
har fastighetsägare garanterad rätt att efter ansökan om bygglov få bygga i enlighet med 
detaljplanen. Efter genomförandetidens slut är fastighetsägaren ej längre garanterad 
byggrätt. Kommunen kan då ändra eller upphäva planen. 

 

AVTAL 
I samband med planläggning har ett avtal om fastighetsreglering upprättats mellan 
kommunen och S:t Arild golfklubb som redovisar marköverföringar mellan kommunens 
fastighet Fjälastorp 6:3 och golfklubbens fastighet 6:5. Ett avtal om fastighetsreglering är 
ett civilrättsligt avtal mellan två parter, i detta fall kommunen och golfklubben, som 
reglerar marköverföringar. 
 
Ett planavtal har upprättats där kommunen tillsammans med golfklubben bekostar 
planläggning.  
 
Ett avtal om fastighetsreglering mellan kommunen och ägare till Fjälastorp 9:2 har ingått 
mellan parterna. Detta avtal reglerar en marköverföring mellan kommunens fastighet 
Fjälastorp 6:3 och den privatägda fastigheten Fjälastorp 9:2. 
 
Avtalsservitut för väg kommer att skrivas mellan kommunens fastighet Fjälastorp 6:3 och 
fastigheterna Fjälastorp 9:4, Fjälastorp 9:5 och Fjälastorp 9:6. 
 
Nytt servitut kommer att skrivas mellan Höganäs kommun och S:t Arilds golfklubb för 
åtkomst till transformatorstation. Detta servitut kommer belasta Fjälastorp 6:5 och 
Fjälastorp 6:3 och vara förmån Tjörrröd 6:12 (alternativt Mars 13). 

 

ANSVARSFÖRDELNING 
Höganäs kommun är huvudman för all allmän platsmark inom planområdet som är 
definierad som natur. Huvudmannaskapet innebär ett ansvar för drift och underhåll.  
 
Höganäs kommun har ansvar för att säkerställa anslutningens trafiksäkerhet ut mot Norra 
Kustvägen från västra delen av Knävlavägen innan bostäderna inom fritidshusområdet i 
väst (område 1) kan uppföras. I god tid före genomförandet ska kontakt tas med 
Trafikverket för godkännande av detaljutformning för den ändrade anslutningen.    
 
Det finns ett befintligt servitut där golfbanan har ansvar för drift och underhåll för 
Golfvägen.  
 
Exploatören skall både kontakta Räddningstjänsten innan utbyggnad av 
vattenledningsnätet för strategisk placering av brandposter, samt huvudmän för 
eldistrubition och gasdistrubition innan markarbeten utförs inom kvartersmark för 
markering av förekommande kablar. 
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA GENOMFÖRANDE FRÅGOR  
FASTIGHETSÄGARE 
Nuvarande fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den fastighetsförteckning som 
tillhör detaljplanen. 

 

FASTIGHETSINDELNINGSBESTÄMMELSER 
Fastighetsindelningsbestämmelser krävs inte för genomförandet av detaljplanen.  

 

FASTIGHETSBILDNINGSÅTGÄRDER 
Fastighetsreglering mellan kommunens fastighet Fjälastorp 6:3 och golfklubbens fastighet 
Fjälastorp 6:5 kommer genomföras först efter att detaljplanen är antagen.  
 
Avstyckning ska ske av del av Fjälastorp 6:3. En del av fastigheten Fjälastorp 6:3 kommer 
att regleras in i fastigheten Fjälastorp 9:2.   
 
Den södra delen av Golfvägen kommer att genom fastighetsreglering överföras från 
Höganäs kommuns fastighet Fjälastorp 6:3 till golfklubbens fastighet Fjälastorp 6:5.  
 
Beroende på hur fastighetsbildningen sker, gällande den norra delen av Golfvägen intill 
fritidsbebyggelsen, kan det vara aktuellt med inrättande av gemensamhetsanläggning för 
vägen i fråga. 
 
Området vid Fjälastorp 9:4-9:6 kommer vid genomförandet av detaljplanen att regleras till 
en eller flera av de tre fastigheter som ligger där idag och inte ingå i en kommunal 
naturmarksfastighet. I dagsläget finns det ett servitut som beslutar vem som är väghållare 
för vägen.  
 

EKONOMISKA FRÅGOR 
KOSTNADER FÖR FRAMTAGANDE AV DETALJPLAN 
Detaljplanen bekostas av exploatören och kommunen genom planavtal.  
 

FASTIGHETSBILDNINGSÅTGÄRDER 
Kommunen åtar sig att bekosta fastighetsregleringen avseende fastigheterna Fjälastorp 6:5 
och Fjälastorp 6:3 samt avstyckning av del av Fjälastorp 6:3. Ägaren till Fjälastorp 9:2 
bekostar förrättningskostnaderna för fastighetsregleringen berörande sin fastighet.  
 

INLÖSEN, ERSÄTTNING 
Ändras eller upphävs detaljplanen under genomförandetiden har fastighetsägare rätt till 
ersättning för eventuell förlorad byggrätt som inte utnyttjas.  
 
Områden som utläggs som allmän plats innebär att kommunens 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 begära lösa 
in den allmänna platsmarken.  
 
Rivningsförbud (r1) i detaljplanen kan i vissa fall leda till att fastighetsägaren blir 
berättigad ersättning [14 kap. 7 § PBL jämförd med 9 kap. 34 § PBL]. Avgörande för 
frågan om fastighetsägaren har rätt till ersättning är inte vilken utformning kraven har i 
detaljplanen utan om kraven förorsakar sådan skada som berättigar ersättning enligt PBL. 
Enligt PBL ska ersättning utgå om rivningsförbudet medför en skada som är betydande 
[14 kap. 7 § andra stycket PBL] i förhållande till värdet på berörd fastighet. Kommunen 
har undersökt de ersättningsrättsliga konsekvenserna vid ett antagande av detaljplanen 
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med föreslaget rivningsförbud. Ersättningsgill skada bedöms inte uppstå, eftersom 
kvalifikationsgränsen för rätt till ersättning på grund av rivningsförbudet inte uppnås. 

 

TEKNISKA FRÅGOR 
UTBYGGNAD AV ALLMÄNNA ANLÄGGNINGAR 
Den föreslagna bebyggelsen som kan tillkomma genom denna detaljplan ska ingå i 
kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Det är ofta önskvärt att 
allmännyttiga ledningar inom kvartersmarken säkerställs med u-område för att garantera 
att det inte innebär inskränkningar i byggrätten. Utbyggnaden av vatten och avlopp ska 
dock genomföras först när det blir aktuellt för byggnation och kommer då säkerställas. 

 

GEOTEKNISKA ÅTAGANDEN 
Exploatör bekostar sina egna fastigheters eventuella geotekniska undersökningar och 
åtgärder.  
 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR  
ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 
Detaljplanens genomförandetid är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 
 
Det finns föreslagen utpekat område för allmännyttiga underjordiska ledningar, u1.  
 
Marklov krävs även för trädfällning, a1.  
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KONSEKVENSER AV DETALJPLANENS 

GENOMFÖRANDE 
 

MILJÖKONSEKVENSER 
FÖRENLIGHET MED 3, 4 OCH 5 KAP MB 
Den aktuella detaljplanen bedöms vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig 
användning av mark- och vattenresurser enligt Miljöbalken. 
 

UNDERSÖKNING  
Bestämmelserna i plan och bygglagen om miljöbedömning syftar till att integrera 
miljöaspekter i planen, så att en hållbar utveckling främjas. Detaljplaner ska miljöbedömas 
och MKB upprättas, om man vid en undersökning kommer fram till att genomförandet 
av planen kan leda till en betydande miljöpåverkan.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer med vägledning av förordningen om 
miljökonsekvensbeskrivningar att planförslaget inte kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap MB och i 4 kap 34 § PBL (2010:900). 
Behovet av miljöhänsyn vid genomförandet av detaljplanen belyses därför inte i en 
miljöbedömning enligt 6 kap miljöbalken.  

 

MILJÖKVALITETSNORMER  

LUFT UTOMHUS 
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken gäller för sex typer av 
ämnen i luft. Dessa är kvävedioxider och kväveoxider (NO2), partiklar (PM10), bensen, 
svaveldioxid, bly och kolmonoxid. Höganäs kommuns miljöavdelning har under de 
senaste fem åren kontinuerligt genomfört mätningar av luftens kvalitet vid mätpunkt i 
Höganäs centralort vad gäller kvävedioxider och partiklar. Dessa mätningar visar värden 
som inte överskrider miljökvalitetsnormerna. För bly och kolmonoxid görs idag inga 
mätningar av kommunen men tidigare mätningar har visat värden som generellt legat 
långt under normen. Det finns enligt miljöavdelningen inga skäl att anta att dessa värden 
ändrats påtagligt sedan senast utförd mätning. Tidigare kompletterande mätningar finns 
också från Kullaberg avseende kväve- och svaveldioxid vilka vid dessa mättillfällen inte 
heller överskred normvärdena. De värden som uppmäts i Höganäs centralort kan 
generellt anses gällande för hela kommunen och därför också för aktuellt planområde. 

 
BULLER 
Det finns en förordning till miljöbalken, Förordning (2015:216) om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader, med bestämmelser om riktvärden för trafikbuller utomhus vid 
bostadsbyggnader. Enligt förordningen bör buller från spårtrafik och vägar inte 
överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad. Vid en uteplats om 
en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden gäller 70 dBA maximal ljudnivå och 50 
dBA ekvivalent ljudnivå. Sammantaget bedöms inte planförslagets genomförande 
påverkas negativt av buller förutom den befintliga bostaden på fastigheten Fjälastorp 9:2. 
Åtgärder för bullernivåer krävs endast när ändring på fastigheten som kräver bygglov 
tänker genomföras.  
 

VATTEN 
Sammantaget bedöms gällande miljökvalitetsnormer för vatten inte riskera att påverkas 
negativt av planförslagets genomförande. Antalet byggrätter jämfört med gällande 
detaljplan är betydligt färre i planförslaget, varför det också finns fler ytor att infiltrera 
dagvatten på. Recipienten är Skälderviken som uppnår god ekologisk status. 
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NATIONELLA MILJÖMÅL 
All samhällsplanering innebär på något sätt, positiv eller negativ, påverkan på den 
omgivande miljön och kan därför anses att på något sätt alltid beröra miljömålen. I 
undersökningen tas miljömålen i beaktande och en bedömning görs om planförslagets 
sammanlagda påverkan på miljömålen utgör negativ påverkan på dessa eller inte.  
Vad gäller de nationella miljömålen kan aktuellt planförslag anses ha en stor positiv 
påverkan på målet om levande skogar och ett rikt växt- och djurliv, eftersom förslaget 
innebär att naturen kan säkras och ett naturreservat kan bildas. 

 

KLIMATFÖRÄNDRINGAR 
I Höganäs kommuns Klimat PM, godkänd i Kommunstyrelsen 2012-01-24, redovisas att 
havsnivån kan komma till att uppgå till +3,5 meter år 2100. En höjd medelvattennivå 
innebär att grundvattnet stiger till samma nivå i sediment och i utfyllnadsområden. Då 
planområdet ligger cirka 30-45 meter över havet bedöms risken för översvämning inom 
planområdet som liten. 

 

PÅVERKAN PÅ NATUR  
Planförslaget innebär en stor positiv påverkan på natur, eftersom att planförslaget innebär 
att det kan bildas ett naturreservat. Det har också en stor positiv påverkan då 
skogsområdena är en viktig del i landskapsbilden och utgör tillsammans med Kullaberg 
och andra naturreservat en sammanflätad grönstruktur. Stora delar av skogen i området är 
alsumpskog, vilket innebär en stor positiv påverkan på naturen. Vid en inventering fanns 
minst 11 rödlistade vedlevande insektsarter i området och förslaget har även stor positiv 
påverkan på andra sällsynta eller hotade växt- och djur eller dess samhällen. Planförslaget 
är i linje med ambitionerna i naturvårdsplanen. 
 

PÅVERKAN PÅ SAMHÄLLSFUNKTIONER  
Planförslaget innebär en måttlig negativ påverkan på transporter, eftersom det blir fler 
besökare till golfbana och fritidshusen. Det innebär också en måttligt negativ påverkan på 
tillgång till dricksvatten, avlopp och dagvatten då byggrätterna förutsätter en utbyggnad 
av VA. Planförslaget har dock mindre påverkan än gällande detaljplan då den förutsätter 
en ännu större utbyggnad av VA-nätet. I området saknas också service, vård, förskola och 
skola, vilket också innebär en måttlig negativ påverkan. Förslaget innebär en måttlig 
positiv påverkan på fritidsaktiviteter, turism och rekreationsmöjligheter, eftersom 
golfbanan och naturreservaten (både intilliggande befintliga och det nya) främjar det. 
Avfallshanteringen har en måttligt negativ påverkan då den nya planen medger byggrätter, 
vilket leder till mer avfall, den är dock mindre än i gällande detaljplan. 
 

PÅVERKAN PÅ MÄNNISKORS HÄLSA  
Planförslaget innebär en måttlig positiv påverkan på folkhälsa, då förslaget ger fler 
rekreationsmöjligheter.  

 

PÅVERKAN PÅ VATTEN  
Planförslaget innebär en måttlig negativ påverkan på vatten, då det blir en förändring i 
infiltration jämfört med dagsläget. Dock innebär planförslaget färre byggrätter än vad 
som är möjligt att bebygga idag. 
 

PÅVERKAN PÅ LUFT – ÖKANDE UTSLÄPP 
Planförslaget innebär en måttlig negativ påverkan på luft, ökande utsläpp, eftersom 
planförslaget innebär fler transporter. 
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PÅVERKAN PÅ BEBYGGELSE OCH KULTURMILJÖ 
Planförslaget innebär en måttlig positiv påverkan på värdefull byggnad, då gården på 
Knävlavägen, byggnaden på golfbanan och den gamla transformatorstationen får 
varsamhetsbestämmelser och rivningsförbud. Planförslaget innebär också en måttlig 
negativ påverkan på fornlämningar då vissa delar av kvarvarande byggrätter är inom 
fornåkrar. 
 

SOCIALA KONSEKVENSER 
 

KOPPLINGAR TILL OMGIVNING 
Planområdet ligger i nära anslutning till Norra Kustvägen, där det även finns 
kollektivtrafik. Det finns mycket fritid och rekreations i närheten, men det är ont om 
kommunal och kommersiell service. Geografiskt är det ganska nära till friskola i Brunnby 
men det finns ingen cykel eller gångväg dit. 

 

FRITID OCH FOLKHÄLSA 
Planområdet möjliggör att naturreservat kan skapas och att golfbanan kan utvecklas. 
Området ligger också nära andra naturreservat. Detta kan möjliggöra för närhet till 
rekreation för de närboende, men också för de som kommer till området för att utöva 
fritidsaktiviteter. 
 

TILLGÄNGLIGHET 
Kravet på god tillgänglighet och användbarhet för funktionshindrade har beaktats vid 
planläggning. Hur kraven på tillgänglighet i 12 § (byggnader) byggnadsverksförordningen 
samt 2 kap 6 § plan- och bygglagen (2010:900) (tomter) i detalj kommer att tillgodoses 
avgörs i samband med byggnads- och markprojekteringen och därmed vid kommande 
bygglovprövning.  

 

EKONOMISKA KONSEKVENSER 
KONSEKVENSER FÖR KOMMUNEN 
Kommunen får en inkomst av försäljning av del av fastigheten Fjälastorp 6:3. 
Kommunen får en utgift för fastighetsbildningsåtgärderna. Eftersom allmän platsmark, 
natur, föreslås kommer kommunens stadsmiljöavdelning att behöva ökad driftkostnad för 
underhåll. Kommunen får en kostsam utgift vid påbyggnad av VA-ledningar till de två 
fritidshusområdena.  
 

KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETEN FJÄLASTORP 6:5 
Fjälastorp 6:5 får en utgift i samband med lantmäteriförrättning samt ökad 
tomträttsavgäld alternativt tecknas ett arrendeavtal. 

 

KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETEN FJÄLASTORP 6:3 
Fjälastorp 6:3 får en inkomst i samband med framtida avstyckning av deras fastighet vid 
försäljning samt utgifter i samband med lantmäteriförrättningar.  
 

KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETER FJÄLASTORP 9:2  
Fjälastorp 9:2 får en utgift för fastighetsbildningsåtgärd samt utgift för köp av del av 
Fjälastorp 6:3. 
 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA KONSEKVENSER 
KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETEN FJÄLASTORP 6:3 OCH FJÄLASTORP 6:5 
Delar av fastigheten Fjälastorp 6:3 kommer få föreslagen reglering till Fjälastorp 6:5 och 
delar av Fjälsastorp 6:5 regleras till Fjälastorp 6:3. Detta för att ordna gränserna mellan 
golfbanan och ytorna med föreslagen planbestämmelse för natur.   
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Bild: Inom de rödmarkerade områdena kommer de ytor som tidigare tillhört Fjälastorp  6:3 regleras till Fjälastorp 6:5 och vice 
versa.  

 

KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETEN FJÄLASSTORP 6:3 
Inom fastigheten Fjälastorp 6:3 föreslås även avstyckning för den befintliga gården med 
bostadshuset.  
 

 
Bild: Karta över den föreslagna avstyckningen på fastighet Fjälastorp 6:3 för den befintliga gården och bostadshuset.  

 
För fastigheten Fjälastorp 6:3 kommer även en bit mark markerad som bostad i den 
föreslagna detaljplanen att behöva regleras till förmån för de tre fastigheterna intill Gamla 
Södåkravägen, Fjälastorp 9:4, Fjälastorp 9:5 och Fjälastorp 9:6.  
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Bild: Ytan föreslagen som bostad markerad i rött i förmån till fastigheterna längs med Gamla Södåkravägen.  

 

KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETEN FJÄLASTORP 9:2  
Del av Fjälastorp 6:3 får en föreslagen reglering till Fjälastorp 9:2 om cirka 470 
kvadratmeter.  

 
Bild: Det rödmarkerade området kommer att fastighetsregleras till Fjälastorp 9:2 från kommunens fastighet Fjälastorp 6:3.  

 

 


