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Sändlista, sid 2 

Granskning  

Förslag till detaljplan för del av Höllviken 23:7 med flera,  

grund- och förskola norr om Henriks hage, Höllviken 

Vellinge kommun, Skåne län 

Förslaget till detaljplan medger en ny grundskola för ca 550 elever (F-9) med tillhörande  

idrottshall samt en ny förskola. I planförslaget ingår också en ny gata som kommer att  

fungera som uppsamlingsgata i det framtida utbyggnadsområdet i östra Höllviken, gång-  

och cykelvägar samt naturmark. Planen syftar även till att möjliggöra kommunalt huvud-

mannaskap för Henriksdalsvägen och angränsande naturmark. Planens genomförande innebär  

att kommunen kan uppfylla lokalresursplaneringen för kommande behov av skolplatser i  

Höllviken och Rängs sand.  

Planförslaget antas inte medföra en betydande miljöpåverkan och överensstämmer med  

gällande översiktsplan, fördjupad översiktsplan för Östra Höllviken.  

 

Granskningshandlingarna (inklusive alla utredningar) finns, under tiden 3 till 29 december 2021          

tillgängliga på kommunhuset i Vellinge, biblioteket i Höllviken samt på Vellinge kommuns 

hemsida, Vellinge.se under ”Pågående planer och projekt”. 

Här bifogas planbeskrivning, plankarta, illustrationskarta samt samrådsredogörelsen. 

  

Synpunkter med namn och adress ska senast 29 december 2021 ha inkommit till Planenheten, 

Samhällsbyggnadsavdelningen, Vellinge kommun, 235 81 Vellinge eller via e-post till 

plan@vellinge.se. 

 

Fastighetsägare uppmanas att informera berörda arrendatorer, bostadsrättsinnehavare,  

hyresgäster och boende.  

 

Den som inte framfört synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att  

senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. 

 

Har ni frågor kontakta planarkitekt Rickard Persson, tfn 040-42 51 73. 

 

Ingbritt Nilsson 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Plan- och Byggenheten 

plan@vellinge.se 
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Information om personuppgifter 
Information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns på 
www.Vellinge.se/personuppgifter. Dataskyddsombud för Vellinge kommun nås på dataskyddsombud@Vellinge.se eller 0410-73 30 00. 

Har du frågor om personuppgifter kontakta Vellinge kommun: vellinge.kommun@vellinge.se, tfn 040-42 50 00 
 

Sändlista Skickas via: 

Länsstyrelsen i Skåne län mail 

Lantmäteriet mail 

TeliaSonera Skanova Access AB mail 

Vellinge Stadsnät AB mail 

E.ON Energidistribution AB mail 

Weum Gas AB mail  

Trafikverket mail 

Regionala Utvecklingsnämnden mail 

PostNord mail 

Vellingebostäder AB mail 

Falsterbonäsets Naturvårdsförening  mail 

LRFs kommungrupp, Vellinge mail 

Miljö- och Byggnadsnämnden mail 

Tekniska nämnden W3D3 

Omsorgsnämnden W3D3 

Utbildningsnämnden W3D3 

Ungdomsrådet (Kristina Papai) mail 

Pensionärsrådet (Eva Malmberg) mail 

Brottsförebyggande rådet (Tina Larsen) mail 

Rådet för funktionshinderfrågor (Eva Malmberg) mail 

 

Berörda sakägare post 

Övriga post 

 


