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Detaljplan för del av Önnerup 1:2 m fl 
Område mellan Bjärreds tätort och Haboljung 
 
Lomma kommun, Skåne län 
 
GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
Denna detaljplan är framtagen i enlighet med reglerna i den äldre 
plan- och bygglagen (1987:10). Nedan angivna hänvisningar till 
lagrum avser därför plan- och bygglagen (1987:10) i dess lydelse 
innan den 2 maj 2011. 
 
ORGANISATORISKA FRÅGOR 
Genomförandetid  
Genomförandetiden är 5 år från det datum planen vunnit laga 
kraft. 
 
Ansvarsfördelning, huvudmannaskap 
Lomma kommun är huvudman för allmän platsmark inom 
planområdet. Trafikverket är huvudman för Tolvevägen och 
Lerbäcks väg. 
 
Avtal 
Avtal ska upprättas mellan kommunen och ägarna till Önnerup 
1:8, 1:15, 1:17, 10:10, 10:14, 10:17, 4:25, 4:26, 4:27 och 4:28 i 
syfte att reglera eventuella avstyckningar, tillfartsförhållande till 
Södra Västkustvägen, strandstråk, plankostnader mm. Avtalen 
ska godkännas av kommunfullmäktige i samband med antagande 
av detaljplanen. 
 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
Fastighetsbildning 
Inom område för bostadsändamål tillåts avstyckning av 
fastigheterna Önnerup: 4:27, 4:28, 1:8, 10:10 och 10:20. 
Fastighetsbildning kan ske med stöd av detaljplanen.  
 
Fastighetsreglering bör ske för fastigheten Önnerup 10:14 som 
idag nyttjar mark tillhörande Önnerup 10:15 som tomtplats. Den 
mark som används som tomtmark föreslås tillföras Önnerup 
10:14. 
 
Befintlig infartsväg till fastigheterna Önnerup 24:6 och 11:18 är 
sedan tidigare säkerställd via servitut på fastigheten Önnerup 
24:5. Detaljplanen föreslår att infartsvägen tillsammans med 
intilliggande grönremsa med fastighetsbeteckningen Önnerup 
24:2>6 regleras som kvartersgata.  
 
Inlösen av berörda fastigheter kan prövas i lantmäteriförrättning. 
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EKONOMISKA FRÅGOR  
Kommunen avser att lösa in mark för breddning för gång- och 
cykelväg, vissa gator, strandstråk samt naturområden vid kusten. 
 
Vid breddning av gång- och cykelvägen liksom vid 
genomförande av ett strandstråk med intrång på vissa fastigheter 
ska ekonomisk överenskommelse mellan markägaren och 
kommunen träffas.  
 
TEKNISKA FRÅGOR   
Ledningsnät 
Flera allmänna ledningar berör befintliga bostads- och 
jordbruksfastigheter. Dessa säkras genom u-områden i planen. 
 
Tekniska anläggningar 
Inom planområdet finns tre befintliga nätstationer samt ett antal 
pumpstationer vilka avses ligga kvar i nuvarande läge. De 
tekniska anläggningarna har i detaljplanen fått användningen E 
och kan utgöra egna fastigheter.  
 
En nätstation inom planområdet ligger i dagsläget på en privat 
bostadsfastighet, Önnerup 4:20. I planförslaget möjliggörs en 
flytt av nätstationen söderut till ett nytt läge inom angränsande 
jordbruksfastighet Önnerup 1:2 
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