
Styrelsen svar på Oliver Werths motion 2011-05-31. 

I detaljplan för Arilds Centrala del föreslogs bland annat att Glarhallavägen delvis får en ny 

sträckning (för att tillskapa två bostadsfastigheter) samt att Klippvägen förses med vändplan. 

Planen vann laga kraft 1996-04-24. Området för vändplanen berörde fastigheterna Flundrarp 

1:19 och 1:86.  

De två bostadsfastigheterna (Flundrarp 1:160 och 1:161) avstyckades från stamfastigheten 

Flundrarp 1:19 enligt överensstämmelse med detaljplanen. På stamfastigheten lämnades ett 

område på cirka 20 kvm (3,00 X 6,79 meter) som uppenbarligen ansågs vara tillräckligt stor 

för att användas som vändplan. Förrättningen registreras 1997-01-16, akt nr 1284-642. 

Från bostadsfastigheten Flundrarp 1:86 avstyckades en obebyggd fastighet (Flundrarp 1:165) 

som ska användas för bostadsändamål. Enligt förrättningsakten överensstämmer fastighets-

bildningen med planen. Förrättningen registreras 2001-02-13, akt 1284-867. I samband med 

att fastigheten bebyggdes anlades en pumpstation i fastighetens sydöstra hörn. Pumpstationen 

har sålunda inte anlagts på det cirka 20 kvm stora område som i 1997 års förrättning ansågs 

tillräckligt stor som vändplan. 

När gemensamhetsanläggningen Flundrarp GA:7 bildades kom det cirka 20 kvm stora område 

som i 1997 års förrättning ansågs tillräckligt stor som vändplan att ingå i den av vägförening-

en förvaltade gemensamhetsanläggningen. Förrättningen registreras 2002-11-14, akt 1284-

946. 

På stämman 2010-07-26 och som svar på inlämnad motion våren 2010 redogör styrelsen för 

den diskussion som ditintills förts med Höganäs kommun om vändplanen. Motionären utgår, 

liksom i rubricerade motion, ifrån det område som utlagts som vändplan i 1996 års detaljplan 

och tar uppenbarligen inte hänsyn till de lantmäteriförrättningar som gjorts 1997 respektive 

2001. På så vis tror motionären att det föreligger planmässiga förutsättningar för en betydligt 

större vändplan än de cirka 20 kvm som de facto återstår efter lantmäteriförrättningarna. 

Stämman ger styrelsen i uppdrag att återuppta frågan med kommunen och driva den vidare i 

syfte att skapa förutsättningar för en aktualisering av en omprövning eller genomförande av 

gällande detaljplan och därmed möjliggöra de åtgärder som framgår av motionärens yrkande. 

Vägföreningen har 2011-09-21 kontaktat Höganäs kommun för att få till stånd ett samman-

träffande för att fortsätta diskussionerna om situationen med vändplanen på Klippvägen. 

Kommunen svarar 2010-12-29 i brev till vägföreningen följande. Kommunen anser, efter 

kontakter med vägförening och berörd fastighetsägare, att man kan lösa mycket genom att 

bygga ut så stor del av vändplanen som är praktiskt möjligt i dagsläget, det vill säga cirka 20 

kvm. Vidare påtalar man att förhållandena på Klippvägen inte innebär något större problem ur 

trafiksäkerhetssynpunkt. Kommunen föreslår att en billig lösning skulle kunna vara att för-

stärka skyltningen med ”Förbud mot trafik med motordrivet fordon” plus ”Gäller ej behörig 

trafik”. 

Styrelsen har under våren begärt in pris på att iordningställa den cirka 20 kvm stora vänd-

planen som upplåtits till gemensamhetsanläggningen Flundrarp GA:7. Entreprenadfirman har 

inte lämnat ett fast pris på grund av oklarhet avseende omfattning av berg. Entreprenadfirman 

uppskattar att kostnaden kommer att hamna på mellan 40 000 till 80 000 kronor. 

Styrelsen finner genom ovanstående att de planmässiga förutsättningarna efter 1997 respek-

tive 2001 års lantmäteriförrättningar ger utrymme för en cirka 20 kvm stor vändplan. Några 

förutsättningar för att genom en lantmäteriförrättning öka vändplanens area föreligger inte 

eftersom detaljplanen efter 1997 respektive 2001 års fastighetsregleringar inte ger stöd för 

detta. 

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en extra utdebitering på 71 575 kr (motsvarar 175 

kr per andel) för att kunna påbörja anläggandet av vändplanen till hösten. 
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