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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Planavdelningen 
 

 

 

PLANBESKRIVNING 
Upphävande av avstyckningsplan för Yngsjö 12:169, Åhus 
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ALLMÄNT 

Detaljplanens syfte  

Ändringen av detaljplanen syftar till att upphäva avstyckningsplan för Yngsjö 12:169 i 
södra Åhus (avstyckningsplan för Yngsjö 11:12, 11:17, 11:90 och del av11:116 laga kraft 
1947-03-06, 11-ÅHJ-1437). Avstyckningsplanen möjliggör för 4 stycken tomter för 
sportstugeändamål och syftet med upphävandet är att möjliggöra för bildandet av 
naturreservat Södra Äspet. Avstyckningsplanen är inte genomförd och Kristianstads 
kommun har inte för avsikt att stycka av eller bebygga enligt densamma.  

Läge och omfattning 

Planområdet är beläget i sydvästra delen av Åhus inom fastigheten Yngsjö 12:169, utmed 
Glansbovägen och omfattar ca 2,7 ha.  

 

  Orienteringskarta, planområdet är beläget i sydvästra Åhus.  
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Uppdrag och bakgrund 

En avstyckningsplan är en äldre planform som kunde användas mellan 1926 och 1947 för 
att visa hur marken skulle indelas i fastigheter utanför stadsplanelagt område. 
Avstyckningsplaner har genom övergångsbestämmelser i 1947 års byggnadslag jämställts 
med byggnadsplaner och gäller idag som detaljplaner.  

Avstyckningsplanen för del av Yngsjö 12:169, fastställd 1947-03-06, saknar 
genomförandetid och anger 4 st tomter för sportstugeändamål. Eftersom ett naturreservat 
inte får instiftas i strid med gällande detaljplaner behöver avstyckningsplanen upphävas 
för att det inte ska finnas någon motstridighet mellan byggrätterna och naturreservatets 
bestämmelser.  

 

Sedan 2017 har kommunledningskontoret, på uppdrag av kommunstyrelsen, arbetat med 
att ta fram förslag till beslut och skötselplan för instiftande av ett naturreservat, Södra 
Äspet, över fastigheterna Kristianstad Yngsjö 3:356, 6:161 och 12:169. 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-12-16 § 245, att uppdra åt byggnadsnämnden att 
upphäva avstyckningsplanen 11-ÅHJ-1437, i den del som ingår i förslag till naturreservat. 

Byggnadsnämnden gav 2021-03-30 § 57 i uppdrag åt miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen  att upphäva avstyckningsplan för del av Yngsjö 12:169.  

Kartan visar naturreservatets utbredning (orangea markeringar) samt området som är berörs av upphävandet av 
avstyckningsplan 11-ÅHJ-1437 (svart markering, pil) 
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Markägoförhållanden 

Marken inom planområdet ägs i sin helhet av Kristianstads kommun.  

Planhandlingar  

• Planbeskrivning för ändring av detaljplan (denna handling). 
• Fastighetsförteckning  

Behov av strategisk miljöbedömning (SMB) 

En undersökning om behovet av strategisk miljöbedömning (SMB) enligt 6 kap Miljöbalken 
(MB) har tagits fram för nu aktuell detaljplan. Se sidan 12. Upphävande av 
avstyckningsplan utgör endast en administrativ förändring som inte medför betydande 
miljöpåverkan och det föreligger inget behov av strategisk miljöbedömning. 

Enligt undersökningen antas upphävandet av aktuell avstyckningsplan inte ha en sådan 
betydande miljöpåverkan att en SMB behöver göras.  

 

Planprocess 

Upphävandet av tomtindelningen görs med ett s.k. förenklat planförfarande enligt plan- 
och bygglagen (2010:900). Denna enkla process kan användas för att ta bort 
planbestämmelser när gällande detaljplans genomförandetid har gått ut och ändringen 
överensstämmer med kommunens översiktsplan och inte medför betydande 
miljöpåverkan.  

Samrådskretsen är också begränsad, i detta fall görs samrådsutskick endast till 
rågrannarna, dvs de fastigheter som delar gräns med området som berörs av 
avstyckningsplanen. Samrådet är enda tillfället att lämna synpunkter på 
ändringsförslaget. Samrådet genomfördes 2021-08-26-2021-09-17 och 13 yttranden 
inkom, samtliga utan erinran.  

Efter avslutad samrådstid sammanfattas inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse 
som utgör underlag för byggnadsnämndens beslut om antagande av ändringen. När 
ändringen fått laga kraft är det möjligt att ansöka om fastighetsbildning och bygglov. 

Ändringen befinner sig nu i samrådsskedet.

 

  

Uppdrag Samråd Samrådsredogörelse Antagande 
byggnadsnämnden Laga kraft
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Tidplan 

Uppdrag    Kommunstyrelsen  2020-12-16 
Godkännande för samråd  Byggnadsnämnden  2021-06 
Antagande/beslut om ändring  Byggnadsnämnden  2021-09 
Laga kraft (tidigast)       2021-10 

Medverkande 

Planarbetet har bedrivits av planeringsarkitekt Mari Wagner.  

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Gällande planer 

Gällande detaljplaner 
För området gäller avstyckningsplan för del av Yngsjö 12:169, fastställd 1947-03-06 (11-
ÅHJ-1437). Avstyckningsplanen möjliggör för 4 st sportstugetomter. Större delen av 
avstyckningsplanen upphävdes och ersattes av byggnadsplan för Yngsjö 11:182 m.fl, 
1180-P83/1223, fastställd 1983-12-23. Det är inte aktuellt att bebygga området i enlighet 
med kvarvarande gällande avstyckningsplan, varför denna föreslås upphävas.  

 

Avstyckningsplan för del av Yngsjö 12:169, 11-ÅHJ-1437, (röd markering) som avses upphävas. Övriga delar av avstyckningsplanen 
(vitt område) upphävdes och ersattes av byggnadsplan fastställd 1983.   



 
ANTAGANDEHANDLING 
BN 20-2326 
2021-09-22 

 

6 (15) 
 

Översiktsplaner och fördjupningar  
Ett upphävande av aktuell avstyckningsplan överensstämmer med gällande 
översiktsplaner. Översiktsplan för Kristianstads kommun, KF 2013-03-12, betonar att 
området ingår i en strategiskt intressant grönstruktur av regionalt och kommunalt 
intresse och att det är olämpligt med nya bostadstomter.  I kust- och havsplanen, KF 2019-
11-12, anges att området har förhöjd risk för direkt översvämning eller att infrastrukturen 
brister vid ett framtida översvämningsscenario. Ett upphävande av avstyckningsplanen är 
förenligt med gällande översiktsplaner och andra översiktliga beslutsunderlag.  

Riksintressen  

Planområdet som är aktuellt för upphävande ligger inom riksintresse för kustzon, 
friluftsliv och rörligt friluftsliv (kustområdet Åhus-Örnahusen). Området gränsar även 
direkt till riksintresse för naturvård. Ett upphävande av avstyckningsplanen är förenligt 
med samtliga riksintressen och ett nytt naturreservat inom området kommer att bevara 
och stärka de utpekade riksintressena.   

Övriga skyddsbestämmelser  

Landskapsbildskydd 
Fastigheten Yngsjö 12:169 ligger inom landskapsbildskydd, upprättat 1974.  

Natura 2000 
Inom Södra Äspet ingår Natura 2000-området Södra Äspet (SE0420152). De naturtyper 
som är prioriterade inom Natura 2000 och som förekommer i området är Kustnära 
vandrande sanddyner med sandrör (vita dyner) och Trädklädda dyner. En bevarandeplan 
för Natura 2000-området har upprättats.  

Området som är aktuellt för upphävande ligger inom Natura 2000-området Södra Äspet (SE0420152)   
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Fornlämningar 
Det finns inte några kända uppgifter om att det skulle förekomma fornlämningar inom 
planområdet.  

För ingrepp eller borttagande av eventuella påträffade fornlämningar krävs länsstyrelsens 
tillstånd. 

Om andra fornlämningar (stenpackningar, härdar, skelettdelar etc.) skulle framkomma i 
samband med markarbeten i området skall dessa omedelbart avbrytas och länsstyrelsen 
underrättas i enlighet med 2 kap 10 § Kulturmiljölagen (1988:950). För ingrepp eller 
borttagning av eventuella påträffade fornlämningar krävs länsstyrelsens tillstånd. 

 

PLATSENS FÖRUTSÄTTNINGAR 

Mark och bebyggelse 

Området utgörs av ett oexploaterat naturområde där tallskogen är den dominerande 
naturtypen. Marken inom området är kuperad och markhöjderna varierar från ca +1,5 m 
upp till +7,8 m. 

 

 
Foto: Bettina Ekdahl, ur Förslag till skötselplan för naturreservat Södra Äspet 2021-05-06   
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Geotekniska förhållanden 

Berggrunden i Södra Äspet består huvudsakligen av sandsten med ett jordartslager av 
kalkrik postglacial sand liggandes ovanpå. Sandens ytliga delar har i perioder omformats 
av vinden vilket har skapat det karaktäristiska flygsandområdet längs Hanöbukten. 
Tallplanteringen har dock låst majoriteten av Södra Äspets dyner i ett permanent läge 
förutom i områdets södra delområde närmast havet där det fortfarande förekommer viss 
dynamik och glesare skog.  

Kulturmiljövärden 

Området berörs av två kulturmiljöprogram. Ett upphävande av avstyckningsplanen är 
förenligt med båda kulturmiljöprogrammen som gäller inom området.  

Ålakusten 
Kusten mellan Kivik och Åhus kallas ålakusten där ålen länge var en av de mest 
betydelsefulla inkomstkällorna. Ålfisket har gett kusten en speciell karaktär, förutom 
ålabodarna finns en del torkställningar för nät kvar. Det fiskas fortfarande ål längs kusten, 
men hommorna har moderniserats med åren. Det hålls traditionsenliga ålagillen där ål 
tillagad på olika sätt serveras. Kuststräckan genomgår dock en förvandling där många 
typiska ålafiskemiljöer försvinner. Många ålabodar har förfallit och rivits och av de 
kvarvarande har flera idag byggts om till sommarstugor. Spår av de för området så 
betydelsefulla ålfisket finns endast kvar på ett fåtal platser. De ålabodar, torkställningar 
och fiskeplatser som återstår är värdefulla dokument över Skånes fiskenäring. 

Skånelinjen, Per Albin-linjen 
Skånelinjen, eller Per Albin-linjen som den också kallas efter dåvarande statsministern Per 
Albin Hansson, började byggas år 1939 och skulle fungera som en befästningslinje längs 
den södra kusten. Skånelinjen sträckte sig från Båstad till Vieryd i Bromölla kommun och 
skulle förhindra mindre båtar, sjöstridsvagnar och trupper att nå land. Försvarslinjen är 
en unik företeelse som tydligt visar Skåne som gränsprovins. Samtliga värn är viktiga delar 
i den helhet som Skånelinjen utgör.  

Natur- och rekreationsvärden 

Södra Äspet utgör ett viktigt rekreationsområde och är välbesökt av både lokalbefolkning 
och allmänhet. Området är lättillgängligt för besökare och lämpligt för många olika 
friluftsaktiviteter. Befintliga parkeringsplatser, mindre asfalterade vägar och ett stort antal 
upptrampade stigar finns i området. Besöksanledningarna är många; vandring, ridning, 
cykling och promenader ingår bland annat i besökarnas aktiviteter. Under 
sommarhalvåret besöker många området för att ta sig ner till stranden strax öster om 
naturreservatet för att sola och bada. Vid stranden utanför naturreservatet ligger två 
kommunala badplatser samt ett hundbad. Terrängen är lätt att ta sig fram i då buskskiktet 
är sparsamt, men är bitvis mycket kuperat.  Öster om området löper Skåneleden SL6 
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utmed stranden. Det finns inga hinder för att Skåneleden i framtiden ska kunna dras 
igenom det blivande naturreservatet.  

 

Övriga planeringsförutsättningar 

Marken inom planområdet är oexploaterad. Då gällande avstyckningsplan avses upphävas 
förblir området som naturmark i oförändrat skick. Vidare geotekniska förutsättningar, 
radon, risk för översvämning och andra eventuella störningar behöver inte utredas vidare 
i samband med planprocessen.  
  

Foto: Bettina Ekdahl, ur Förslag till skötselplan för naturreservat Södra Äspet 2021-05-06   
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FÖRSLAG TILL UPPHÄVANDE 

Planens huvuddrag 

Syftet med planförslaget är att upphäva gällande avstyckningsplan för del av Yngsjö 
12:169, fastställd 1947-03-06 (11-ÅHJ-1437). Den aktuella marken avses ingå i 
naturreservat Södra Äspet, vilket inte kan instiftas i strid med andra gällande 
bestämmelser så som t ex en avstyckningsplan. 

Upphävandets avgränsning 

Avsikten är att upphäva den kvarvarande delen av avstyckningsplanen för del av Yngsjö 
12:169, 11-ÅHJ-1437. Avgränsningen följer gällande gränsdragning i samtliga väderstreck.  

Barnkonsekvensanalys  

Barnperspektiv är när vuxna ser barnet, strävar efter att förstå det och vidtar åtgärder 
som de bedömer vara till barnets bästa. Barnperspektivet kan inrymma barnets 
perspektiv men behöver inte göra det. Till gruppen barn hör varje människa under 18 år. 
Detaljplanen berör inte barn och unga under 18 år specifikt eftersom upphävandet av 
avstyckningsplanen gäller ett område som inte är utbyggt. Barn kan dock komma att 
besöka platsen tillsammans med vuxna men bedöms ändå inte vara påverkade av 
detaljplanen.   

 
Större delen av avstyckningsplanen 
upphävdes och ersattes av byggnadsplan 
för Yngsjö 11:182 m.fl, 1180-P83/1223, 
fastställd 1983-12-23. 

Röd markering visar område som avses upphävas, Avstyckningsplan för del av Yngsjö 12:169, 11-ÅHJ-1437.  
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GENOMFÖRANDE OCH KONSEKVENSER  

Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Avsikten med beskrivningen är att 
den ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen. 

Organisatoriska frågor 

Genomförandetid 
Gällande avstyckningsplan för del av Yngsjö 12:169, 11-ÅHJ-1437, har ingen pågående 
genomförandetid men fortsätter att gälla till dess att den eventuellt ändras, ersättas eller 
upphävs. Nu aktuell ändring generar heller ingen ny genomförandetid, utan bestämmelsen 
om fastighetsindelningen upphör bara att gälla. 

Ansvarsfördelning 

Kommunen i egenskap av fastighetsägare ansvar för marken inom området.  

Fastighetskonsekvenser 

Planförslaget innebär ett upphävandet av gällande avstyckningsplan som inte är utbyggd 
och medför således inga fastighetskonsekvenser.    

Ansökan om lantmäteriförrättning 
Kommunen ansöker om och bekostar erforderlig lantmäteriförrättning.  

Fastighetsindelningsbestämmelser 
För del av fastigheten Yngsjö 12:169 finns en avstyckningsplan lagakraftvunnen 1947-03-
06. Syftet med planförslaget är att upphäva avstyckningsplanen.   

Ekonomiska frågor 

Kostnader för planläggning 
Kostnaden för upprättandet av nu aktuell detaljplan svarar kommunen för.  

Ekonomiska konsekvenser för enskilda fastighetsägare  
Ett upphävande av avstyckningsplanen medför inga ekonomiska konsekvenser för 
enskilda fastighetsägare.  

Medverkande 

Genomförandebeskrivningen är framtagen i samråd med lantmäterimyndigheten, 
kommunledningskontorets mark- och exploateringsenhet samt tekniska förvaltningen. 
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UNDERSÖKNING – BEHOV AV STRATEGISK MILJÖBEDÖMNING 

Kommunen ska göra en undersökning av behovet av en strategisk miljöbedömning (SMB) 
när en plan eller ett program upprättas eller ändras. Undersökningen ska identifiera 
omständigheter som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan. Beslut i frågan om 
miljöpåverkan och behov av miljöbedömning ska redovisa de omständigheter som varit 
avgörande. Det ska göras tillgängligt för allmänheten. Beslutet får inte överklagas särskilt. 
(6 kap 5-8 §§ Miljöbalken.) 

Nedanstående sammanställning utgör undersökning för att klargöra behovet av strategisk 
miljöbedömning eller inte.  

Faktorer som utlöser eller undantar krav på strategisk miljöbedömning  

Planområdet berör Natura 2000- området Södra Äspet, men eftersom planförslaget syftar 
till att upphäva gällande avstyckningsplan för att bevara naturmarken och instifta ett 
naturreservat bedöms det vara förenligt med berört Natura 2000- område. Planförslaget 
innebär ett upphävande av avstyckningsplan och ger ingen ny byggrätt vilket således inte 
berör eller möjliggör för någon tillståndspliktig verksamhet. Detaljplanen syftar inte till att 
tjäna några intressen för totalförsvar eller räddningstjänst (vilket skulle innebära att 
planen helt undantas från krav på strategisk miljöbedömning). För att klargöra behovet av 
strategisk miljöbedömning för detaljplanen, har en undersökning enligt 
Miljöbedömningsförordningen (2017:966) 5 § p 1-9 genomförts enligt nedan. 

Identifikation av omständigheter för och emot en miljöbedömning 

Områdets förutsättningar  
Områdets främsta bevarandevärda naturvärden utgörs av de trädklädda sanddynerna och 
alla de arter som lever i dessa typer av sandiga miljöer. I tallskogen växer ryl, knärot och 
luktvädd och i området födosöker många hackspettar, däribland mindre hackspett. De 
äldsta tallarna i tallskogen bör med tanke på när den planterades vara omkring 150 år och 
har därmed god potential att över tid utvecklas till skog med lång kontinuitet med flera 
skyddsvärda träd med höga naturvärden. Tallticka som förekommer rikligt i området 
vittnar om att många av tallarna uppnått biologiskt mogen ålder då talltickan nästan 
uteslutande växer på gammal tall.  

I området finns tre arter som är särskilt prioriterade eftersom de är typiska arter för 
miljön, rödlistade eller Natura 2000-art. Ett annat skäl till att de är prioriterade är att om 
dessa arter gynnas så gynnas även många andra arter som har samma eller liknande 
miljökrav. Nedan presenteras arterna och deras krav på sin livsmiljö. 

Ryl 
Ryl är en flerårig ört som blommar med rosa blommor som liknar pyrolablommor. De 
vintergröna bladen kan förväxlas med lingon men skiljer sig dock genom att de i yttre 
delen av bladen är sågade och är mer blanka jämfört med lingon. Ryl är i huvudsak knuten 
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till glesa tallskogar då arten är en ljuskrävande växt. Den gynnas av kalkrika jordar med 
tunt humusskikt och växer ofta tillsammans med arter som grönpyrola, lingon och knärot. 

Rylens utbredning är ojämn och arten förekommer sällsynt från Skåne till södra Värmland, 
Södra Dalarna och Gästrikland samt längs Norrlands kustland norrut till Ångermanland. 
Om markvegetationen blir allt för tät av exempelvis blåbärsris och om skogen sluter sig 
uteblir blomningen och arten konkurreras ut vilket utgör ett av de största hoten mot 
arten. Ryl förekommer i dagsläget i västra delen av området där terrängen i skogen är mer 
flack. Skogen är i dagsläget tät här vilket kan missgynna arten. 

Tallticka 
Talltickan är en flerårig ticka som nästa uteslutande växer på stammar av gamla (minst 
100-150 år), levande tallar. Den hovformade trähårda tickan blir 5-20 cm bred och 5-10 
cm tjock och är mer eller mindre triangulär i tvärsnitt. Dess porer är rostbruna och hatten 
är rödbrun och filthårig i ytterkanterna. Fruktkropparna kan bli uppåt 50 år gamla och är 
då kala och gråsvarta på hatten, ofta med påväxt av lavar och mossor. 

Talltickan förekommer spritt i hela landet men dess utbredning har sin tyngdpunkt i östra 
syd och mellansverige. I vissa trakter är den sällsynt trots rik förekomst av äldre tallar och 
på andra platser är den ofta vanlig på lokal nivå. Arten har minskat på grund av 
avverkning av gammal tallskog och nedtagning av gamla solitära träd i parker och 
trädgårdar. Tallticka förekommer i dagsläget inom området och indikerar att tallskogen 
börjar nå en biologiskt mogen ålder. 

Vallrovfluga 
Vallrovfluga är en stor rovfluga som kan bli upp till 2 cm lång. Den är beroende av gamla 
tallar och död ved. Vallrovflugan jagar i fullvuxet stadie andra insekter som getingar och 
flugor medan larverna sannolikt lever på skalbaggslarver i murken ved. 

Det finns i nuläget rapporter ifrån Gotland, Skåne, Södermanland, Öland och Östergötland. 
Fåtalet observationer i kombination med ett fragmenterat utbredningsområde har lett till 
att arten är rödlistad som sårbar. Troligen är det en kombination av ett modernt 
skogsbruk med lite död ved och få gamla träd, bekämpning av skogsbränder och 
Vallrovfluga gynnas av gles och solig tallskog och särskilt brandskadade träd. Vallrovfluga 
påträffades faktiskt på en brandskadad tall under naturvärdesinventeringen som gjordes 
av området år 2019. 

Området har höga kulturvärden och berörs av två kulturmiljöprogram som sträcker sig 
utmed kusten. Det utgör även ett viktigt rekreationsområde och är välbesökt av både 
lokalbefolkning och allmänhet. I kust- och havsplanen, KF 2019-11-12, anges att området 
har förhöjd risk för direkt översvämning eller att infrastrukturen brister vid ett framtida 
översvämningsscenario. 

Området är inte bebyggt och det finns inga kända risker eller störningar inom eller i 
anslutning till området.  
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Planens påverkan på området  
Aktuellt markområde berörs av höga natur-,kultur- och rekreationsvärden. Samtliga 
identifierade värden bevaras och bedöms stärkas av ett upphävande av 
avstyckningsplanen till förmån för ett nytt naturreservat.  

Planens påverkan på hälsa och miljö  
Ett upphävande av avstyckningsplanen och ett bildande av naturreservat inom området 
främjar hållbar utveckling och samtliga miljöaspekter som miljökvalitetsmål, biologisk 
mångfald samt ekosystemtjänster. Ett genomförande av planförslaget bedöms inte ge 
upphov till några negativa miljöeffekter och det innebär heller ingen risk för människors 
hälsa eller för miljön. Planförslaget ger upphov till positiva miljöeffekter då 
naturkaraktären avses skyddas till förmån för växt- och djurlivet, vilket främjar biologisk 
mångfald.   

Förslaget om upphävande av avstyckningsplan för del av Yngsjö 12:169 syftar till att ta 
bort byggrätter för att bevara naturmarken och medför ingen negativ påverkan på 
miljökvalitetsnormer.  

Planförslaget innebär ingen risk för att gällande miljökvalitetsnormer överskrids. 

Planens påverkan på annan planering/planläggning och verksamhet 
Planförslaget anger inte förutsättningar för en sådan tillståndspliktig eller 
anmälningspliktig verksamhet eller åtgärd som alltid ska antas medföra betydande 
miljöpåverkan eller som kan komma att bli bedömd som en sådan enligt 3 § första stycket 
eller i bilaga 3 till förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. 

Detaljplanen är förenlig med ställningstagandena i gällande översiktsplan, Översiktsplan 
2013 för Kristianstads kommun(KF 2013-03-12), samt kust- och havsplanen, (KF 2019-
11-12).  

Slutsats 

Ett upphävande av avstyckningsplanen för del av Yngsjö 12:169 innebär att byggrätt för 
fyra sportstugetomter tas bort. Ett naturreservat ska bildas där aktuellt område ingår. 
Området bedöms ha höga natur-, kultur- och rekreationsvärden som samtliga gynnas av 
ett upphävande av avstyckningsplanen. Det kan inte antas uppstå några negativa 
miljöeffekter som en följd av planförslagets genomförande, de positiva miljöeffekterna är 
desto fler. Bland annat biologisk mångfald, skyddsvärda arter och hälsoaspekter kan antas 
stärkas vid ett genomförande.  

Bedömningen är att ett upphävande i enlighet med planförslaget inte kan antas leda till 
betydande miljöpåverkan. Detaljplanen utgör inte heller en del i ett sådant större 
utbyggnadsprojekt där de olika delprojekten sammantaget kan innebära betydande 
miljöpåverkan.  

 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980905.HTM#P3S1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980905.HTM
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Ställningstagande 

Enligt undersökningen antas upphävandet av avstyckningsplanen inte ha en sådan 
betydande miljöpåverkan att en strategisk miljöbedömning behöver göras. 

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 

Roger Jönsson      Mari Wagner  
stadsarkitekt     planeringsarkitekt 
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