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UNDERRÄTTELSE – SAMRÅD 

Upphävande av del av tomtindelningsplan för kvarteret nr X(tio) Klyfvaren inom lägenheten 
Fiskarelyckan nr 1 i Lomma municipalsamhälle beträffande Lomma 35:51, Lomma 35:2 och en del 
av Lomma 34:1 i Lomma, Lomma kommun 

Kommunstyrelsen har beslutat att upprätta förslag för upphävande av del av tomtindelningsplanen 
Karta övfer kvarteret nr X Klyfvaren inom lägenheten Fiskarelyckan nr 1 (laga kraft 1919-02-
13,Lantmäteriets aktnummer 12-LOS-2 för den del som berörs av fastigheten Lomma 35:51, Lomma 
35:52 och en del av Lomma 34:1.  

Planförslaget handläggs med ändring av detaljplan genom förenklat ändringsförfarande (5 kap. 38c § 
PBL). Om inga betydande synpunkter inkommer, går förslaget direkt mot antagande av 
Kommunfullmäktige efter samråd. 

Planförslaget hålls tillgängligt för samråd under tiden 10 september – 24 september 2021 på 
kommunhuset, Hamngatan 3 i Lomma under expeditionstid, se kommunens hemsida www.lomma.se   

Planförslaget finns även tillgängligt på kommunens hemsida www.lomma.se/dp. I planärendet finns 
handlingar som inte publiceras på kommunens hemsida med anledning av GDPR. Dessa handlingar 
finns tillgängliga på kommunledningskontorets kansli. 

Samrådsmöte kommer inte att hållas på grund av pågående pandemi. 

Planförslaget handläggs av planeringsavdelningen. Planarkitekt Grace Wetterlund telefon 070-
4935592. 

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar inom berörda fastigheter ombeds underrätta hyresgäster 
respektive bostadsrättsinnehavare om att handlingar finns tillgängliga enligt ovan. Om Er fastighet 
övergått till ny ägare, ombeds Ni förmedla denna inbjudan. 
 
Synpunkter ska skriftligen ha inkommit till Kommunstyrelsen, 234 81 LOMMA eller 
kommunstyrelsen@lomma.se senast 24 september 2021.  Namnteckning ska kompletteras med 
förtydligande och postadress. 

Den som inte framfört synpunkter skriftligt senast under granskningstiden kan förlora rätten att 
senare överklaga beslutet att anta upphävandet av del av tomtindelningsplan. Om samtliga 
samrådsparter tillstyrker förslaget om upphävande sker ingen granskning i ärendet och antagandet 
sker direkt efter samrådet avslutats. 
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