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Planuppdrag 
Dnr:825/2018 

Upprättad 27 augusti 2018 

Ändring av detaljplan (1283K-16437) för del av fastigheten 

Fleninge 24:32 m fl, Fleninge 
Helsingborgs stad 

Underlag för planuppdrag  
 

Syfte och process 

Detaljplanens syfte 
Syftet med ändringen av detaljplanen är att upphäva område för golfbana och grupphus-          
bebyggelse med anknytning till golfbana. 

Avgränsning 
Planområdet omfattar fastigheterna Fleninge 23:22, 24:32, 46:1 och s:4 som ligger i nordöstra 
delen av Fleninge. Planområdet omfattar knappt 70 hektar och är idag jordbruksmark.  

 

Planområdets läge i kommunen.  
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Förslag till process 
Detaljplanen föreslås upprättas med begränsat planförfarande i enlighet med bestämmelserna i 
Plan- och bygglagen (2010:900). 

Planarbetet beräknas kunna påbörjas under fjärde kvartalet 2018, och färdigställas under tredje 
kvartalet 2019. 

Planförslag 
Planförslaget innebär att gällande detaljplan, upprättad 2007, upphävs inom den del som omfat-
tar område för golfbana samt grupphusbebyggelse med anknytning till golfbanan.  Golfbanan är 
inte anlagd. Detaljplanen behålls för befintliga bostäder.               

 

Gällande detaljplan, område markerat med rött föreslås upphävas 
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Konsekvenser 
En bedömning om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt    
6 kap 6 § miljöbalken kommer att göras under kommande planarbete. Konsekvenserna av för-
slagets genomförande redovisas nedan. 

Förslagets genomförande innebär en friare användning av marken. Det blir möjligt att utveckla 
jordbruksverksamheten.  

Detaljplanen behålls för befintlig bebyggelse vilket gör att det inte blir någon påverkan på      
kulturmiljön. 

I södra delen av planområdet finns en fornlämning och ska något byggas där måste samråd    
hållas med länsstyrelsen. 

Förslaget strider inte mot intentionerna för ÖP 2010. 

Planeringsförutsättningar 

Bakgrund till planändringen 
Ansökan om att upphäva detaljplanen för golfbana har inkommit från fastighetsägaren den 28 
maj 2018. Fastighetsägaren vill få möjlighet till en friare användning av marken. 

Planområdet 
Det aktuella området angränsar till Fleninge by, utmed Fleningevägen och Västkustvägen. Idag 
används marken för jordbruksändamål. Marken är privatägd.   

Södra delen av planområdet ligger drygt 600 meter från E6:an. 

Sydväst om planområdet finns den väganknutna bebyggelse, bland annat Fleninge gästis och 
Fleninge motell, som är utpekad som värdefull bebyggelse i Bevarandeprogrammet från 2018. 

På den angränsande fastigheten Fleninge 49:3 finns företaget Söderlindhs som bland annat ar-
betar med underhåll av spill- och dagvattenledningar. 
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Planområdet markerat med rött 

Tidigare kommunala ställningstaganden 

Översiktsplan 
I Helsingborgs översiktsplan ÖP2010, antagen av kommunfullmäktige den 18 maj 2010 och ak-
tualitetsförklarad den 26 februari 2014, är planområdet utpekat som utveckling av landskaps-
karaktär där bland annat den högklassiga jordbruksmarken och jordbrukets förutsättningar ska 
beaktas. 
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Detaljplan 
För planområdet gäller detaljplan för del av fastigheten Fleninge 24:32 m fl, Fleninge (1283K-
16437), upprättad 2007, vilken anger kvartersmark för golfbana med tillhörande anläggningar, 
parkering, skyddszon samt två mindre områden för grupphusbebyggelse. Genomförandetiden 
för gällande detaljplan gick ut 2012. 

Bevarandeplan 
En del av planområdet ingår i bevarandeplan för Fleninge och Ödåkra, antaget 28 februari 2018.  

 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

                      

Björn Bensdorp Redestam  Agneta Olsson 
planchef   koordinator 


	Syfte och process
	Detaljplanens syfte
	Avgränsning
	Förslag till process

	Planförslag
	Konsekvenser
	Planeringsförutsättningar
	Bakgrund till planändringen
	Planområdet
	Tidigare kommunala ställningstaganden
	Översiktsplan
	Detaljplan
	Bevarandeplan



