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UNDERRÄTTELSE – UTSTÄLLNING 
 
Förslag till detaljplan för del av Önnerup 1;2 m fl, område mellan Bjärred och 
Haboljung, Lomma kommun 
 
Kommunstyrelsen har beslutat upprätta detaljplan för rubricerat område. Detaljplanens syfte 
är att fastställa intentionerna i den fördjupade översiktsplanen för kustzonen i Lomma 
kommun genom att begränsa avstyckning och nybyggnation samt reglera markanvändningen 
utmed stranden med ambitionen att genomföra ett sammanhängande gångstråk. Området 
innehåller landskapsvärden som skyddas och värnas genom att möjligheten till ytterligare 
bebyggelse begränsas. 
 
Södra Västkustvägen, samt gång- och cykelvägen mellan Haboljung och Bjärred, föreslås i 
vissa avsnitt breddas vilket innebär intrång på fastigheterna Önnerup 1:2, 1:17, 1:20, 10:14, 
10:15, 10:16, 10:17, 4:27. För att möjliggöra ett framtida kustnära promenadstråk anges 
området längs stranden på vissa partier som allmän plats, natur. Detta berör fastigheterna 
Önnerup 4:28, 10:10 och 10:16. 
 
Planförslaget berör samfällda områden och hålls tillgängligt för granskning för delägarna i 
samfälligheterna: 
Önnerup s:2 – samfälld väg Önnerup s:3 – samfälld väg 
Önnerup s:5 – samfälld väg Önnerup s:6 – samfälld väg 
Önnerup s:7 – samfälld väg Önnerup s:8 – samfälld väg 
Önnerup s:12 – samfälld väg Önnerup s:15 – samfälld väg 
Önnerup s – samfälld väg 
 
Detaljplanen hålls utställd för granskning under tiden 14 april - 11 maj 2014 på 
kommunhuset, Hamngatan 3 i Lomma under expeditionstid, se kommunens hemsida 
www.lomma.se  Planförslaget finns även tillgängligt på biblioteket i Bjärred, Folkungavägen 
6 och på biblioteket i Lomma, Hamntorget 1, under bibliotekets öppettider samt på 
kommunens hemsida www.lomma.se/dp.  
I planärendet finns samrådsredogörelse och utlåtande som inte publiceras på kommunens 
hemsida med anledning av personuppgiftslagen (PUL). Dessa handlingar finns tillgängliga på 
kommunledningskontorets kansli. 
 
Planförslaget handläggs av planeringsavdelningen. 
Jenny Lindström, planingenjör, telefon 040-641 13 91 
 
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. 
 
 

http://www.lomma.se/
http://www.lomma.se/huvudmeny/byggaboochmiljo/samhallsplanering/detaljplaner/pagaendeplanarbeten.4.7f24c24813445ced8dc80003384.html
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Synpunkter ska skriftligen ha inkommit till Kommunstyrelsen, 234 81 LOMMA eller 
kommunstyrelsen@lomma.se senast 11 maj 2014.   
 
Den som inte framfört synpunkter skriftligt kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att 
anta detaljplanen. 
 
 
KOMMUNSTYRELSEN 
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