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Yttrande över ansökan från Kullatomater AB om förhandsbesked för 

nybyggnad av växthus, Diarie nr FHB.2017.3 

Ett fåtal berörda grannar har beretts tillfälle till yttrande före beslut. Betydligt 

fler är i verkligheten berörda. Det gäller främst alla boende i 

Dannevangsområdet men även övriga boende i Strandbaden och hela 

Kullabygden. Antagligen är ännu fler berörda.  

Strandbadens Byaföreningen har i uppgift att stödja medlemmarnas intressen 

och i detta fall då främst de boende i närområdet. Motståndet från de boende i 

Dannevangsområdet och i övriga delar av Strandbaden är kompakt. Detta 

motstånd måste respekteras. 

Den planerade växthusanläggningen är gigantisk. I ett första skede handlar det 

om att åtta hektar jordbruksmark ska tas i anspråk för en industriell anläggning. 

Växthus planeras byggas så nära som 10 meter öster om tomtgränserna för de 

fastigheter som ligger längst österut på Dannevangsområdet. En beväxt jordvall 

på några meter är tänkt att skymma växthusanläggningen. I nuläget har dessa 

boende fri sikt över ett mycket vackert landskap. 

En växthusanläggning av denna storlek kommer att påtagligt förändra 

landskapsbilden. Belysning och buller kommer påtagligt att vara störande för 

många boende i området och då inte endast i närområdet.  

I ansökan anges alternativa transportvägar. Som första alternativ är Väsby 

Fäladsväg tänkt som transportväg. Det är fullständigt orimligt. Väsby Fäladsväg 

tål inte detta, uppfarten till väg 111 tål inte detta och väg 111 tål inte detta. Ett 

andra alternativ är en idé om att kommunen skulle bekosta en ny transportväg. 

Det är inte en rimlig prioritering av skattemedel. Ett tredje alternativ anges vara 

en ny väg 111 öster om Strandbaden. Den vägen ligger mycket långt fram i tiden 

och är mycket osäker. Oavsett om transportvägarna skulle lösas kvarstår 

byaföreningens nej till en gigantisk växthusanläggning öster om 

Dannevangsområdet. 



I ansökan finns ett antal fel, oklarheter, otydligheter, mm. I ansökan anges att 

uppvärmning ska ske med spillvärme från Höganäs AB. Detta har vid ett 

informationsmöte i Strandbaden den 11 maj klart dementerats av Kullatomater 

ABs VD Olle Olofsson. Spillvärme från Höganäs AB angavs då som ett möjligt 

alternativ. Den 11 maj fanns inget avtal med Höganäs AB. Det torde då inte 

heller ha funnits då ansökan inlämnades i slutet av april. Mycket är i ansökan 

oklart om transportvägar. Dessutom anges endast transport av tomater. Inget 

nämns om allt annat som kräver transport till och från anläggningen. Inget 

nämns heller om transporter i samband med byggandet. Genom dessa exempel 

visas att ansökan är klart undermålig. 

 Kullatomater AB bör omgående uppmanas att söka efter annan placering. Det 

borde finnas mer lämpad ”platt” mark, som inte ligger intill ett bostadsområde 

och där det finns etablerade transportvägar. I annat fall bör kommunen i 

samband med tillståndsprocessen med detaljplaner, bygglov, tillstånd för 

transportvägar, mm se till att bygget inte blir av. 
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