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DETALJPLANEPROCESSEN
Planprocessen startar när exempelvis 
kommunen själv, en byggherre, exploatörer 
eller enskilda personer inkommer med 
en begäran om att få göra eller ändra en 
detaljplan. Kommunstyrelsen ger uppdrag 
till planenheten att ta fram ett förslag till 
detaljplan.

Efter att ett planförslag tagits fram hålls 
samråd med bland annat länsstyrelsen, 
myndigheter, föreningar och enskilda som 
har ett väsentligt intresse avseende aktuell 
planläggning.

Samrådets syfte är att förbättra 
beslutsunderlaget genom att samla in 
kunskap och synpunkter kopplat till aktuellt 
ärende. Inkomna synpunkter sammanställs 
och bemöts i en samrådsredogörelse.

Efter att planförslaget reviderats 
utifrån samrådet så hålls en granskning. 
Granskningen innebär att kommunen ger 
möjlighet för bland annat myndigheter 
och sakägare att lämna synpunkter på ett 
slutgiltigt planförslag. Efter granskningstidens 
slut sammanställs eventuella synpunkter i ett 
granskningsutlåtande.

Tidplanen för detaljplanearbetet kan 
variera kraftigt i längd beroende på 
händelseutvecklingen i ärendet. Bland annat 
så kan utredningar, samrådsprocess och 
överklaganden förlänga tidplanen. Denna 
detaljplan handläggs med utökat förfarande, 
se illustration nedan.

OM DETALJPLAN
En detaljplan styr hur mark- och 
vattenområden får användas inom ett visst 
område, exempelvis till ändamålen bostäder, 
handel eller kontor. Det går även att reglera 
utformning såsom husstorlek, byggnadshöjd 
och vilket avstånd huset skall ha till 
fastighetsgräns.

En detaljplan består av en plankarta som är 
juridiskt bindande samt en planbeskrivning 
som inte har någon egen rättsverkan. 
Det är plankartan som reglerar själva 
markanvändningen och bebyggelsen.

För att underlätta förståelsen för 
planförslaget och dess innebörd finns 
denna planbeskrivning. Den redovisar bland 
annat syfte, förutsättningar, eventuella 
konsekvenser samt hur planen ska 
genomföras.

SAMRÅD GRANSKNING GRANSKNINGS-
UTLÅTANDE

UNDERRÄT-
TELSE LAGA KRAFTANTAGANDEKUNGÖRELSE SAMRÅDS-

REDOGÖRELSE

SAMMANFATTNING
Syftet med planen är att utveckla området 
kring Skepparkroken och Barkåkra station 
till en varierad stationsort. Planläggningen 
avser enbostadshus, radhus- parhus, 
kedjehus och flerbostadshus samt skola och 
möjlighet till service. Bostäder önskas med 
olika upplåtelseformer. Förslaget bedöms 
motsvara ca 450 bostäder. Syftet är också att 
bevara gröna strukturer i området och att 
utveckla stråk och kopplingar till havet och 
Skepparkroken.

Planområdet ligger söder om Barkåkra 
station och sträcker sig till befintlig 
bebyggelse längs kusten i väster och till 
befintliga vägar i öster. Skepparkroksvägen 
ingår i planområdet och järnvägen delar 
området i två. 

Då det inte går att utesluta att detaljplanens 
genomförande skulle kunna medföra 
betydande miljöpåverkan har en 
miljökonsekvensbeskrivning enligt 
miljöbalken upprättats. I den bedöms 
planförslaget avseende miljöaspekt 
landskapsbild kunna medföra betydande 
miljöpåverkan. Med föreslagna åtgärder, som 
säkerställs i planen, bedöms miljöpåverkan bli 
mindre och uppnå acceptabel påverkan. För 
övriga miljöaspekter bedöms planförslaget 
inte medföra betydande miljöpåverkan. 

Planen handläggs med utökat planförfarande 
eftersom detaljplanen inte stämmer överens 
med Länsstyrelsens granskningsyttrande över 
kommunens gällande översiktsplan, ÖP 2035. 

Modell över området. Bilden är en illustration och visar maximal exploatering av området. Illustrationen är inte juridiskt 
bindande och den faktiskta utformningen kan komma att se annorlunda ut. 
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HANDLINGAR
Planhandlingarna består under 
granskningstiden av följande:
• denna planbeskrivning med illustrationer
• detaljplanekarta med planbestämmelser, 

skala 1:1 000
• Illustrationskarta skala 1:1 000
• miljökonsekvensbeskrivning
• samrådsredogörelse
• fastighetsförteckning (ej bilagd)

Planeringsunderlag (ej bilagt):
• PM kulturmiljö dp Barkåkra 55:1, Wallin 

kulturlandskap och arkeologi, 2020
• Bullerutredning Barkåkra 55:1 

Ängelholm, Ramböll, 2020-01-28
• Komplettering bullerutredning, Ramböll, 

2020-06-15
• Komplettering av trafikutredning för 

Barkåkra 55:1, Ramböll, 2020-01-27
• PM - Råd om hänsyn för större 

vattensalamnder vid Barkåkra 55:1, Ekoll 
AB, 2019. 

• Inventering av groddjur vid Barkåkra 
i Ängelholm samt åtgärdsförslag vid 
exploatering, Ekologgruppen, 2018-08-23

• VA-utredning för detaljplan Barkåkra 
55:1 Ängelholm., WSP, 2018-06-07

• Komplettering VA-utredning, WSP, 2020-
07-09

• Geoteknisk utredning, Sigma Civil, 2016-
05-16, reviderad 2017-11-03

• Markteknisk undersökningsrapport, 
Sigma Civil, 2016-05-16, reviderad 2017-
10-31

• Kompletterande miljöteknisk 
markundersökning, Sigma Civil, 2017-10-
31

• Riskutredning, WSP, 2016-05-03
• Vibrationsutredning, WSP, 2016-05-31
• Magnetfältsmätning, WSP, 2016-05-17

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syftet med planen är att utveckla området 
kring Skepparkroken och Barkåkra station 

till en varierad stationsort. Planläggningen 
avser enbostadshus, radhus- parhus, kedjehus 
och flerbostadshus samt skola och möjlighet 
till service. Bostäder önskas med olika 
upplåtelseformer. Förslaget bedöms motsvara 
ca 450 bostäder. Syftet är också att bevara 
gröna strukturer i området och att utveckla 
stråk och kopplingar. 

PLANFÖRFARANDE
Detaljplanen handläggs med utökat plan-  
förfarande enligt Plan- och bygglagen 
(2010:900) och förväntas kunna antas av 
Kommunfullmäktige 2:e kvartalet 2021. 

Utökat planförfarande används eftersom 
detaljplanen inte stämmer överens med 
Länsstyrelsens granskningsyttrande på 
kommunens gällande översiktsplan, ÖP 2035. 
I miljökonsekvensbeskrivningen redovisas 
berörda riksintressen och kommunens 
ställningstaganden.

Detaljplanen har utformats enligt Boverkets 
allmänna råd om planbestämmelser för 
detaljplan (2014:5).

BAKGRUND/PROCESS
Peab Sverige AB inkom med ansökan om 
planbesked den 24 april 2015 med syftet att 
pröva utveckling av området kring den nya 
stationen till en varierad blandstad. 

Kommunstyrelsen gav, den 12 augusti 2015, 
planenheten i uppdrag att pröva planläggning 
enligt ansökan samt ge arbetet hög prioritet. 

Planprocessen har tagit längre tid än 
planerat. Det beror framförallt på att 
fördjupade utredningar har krävts mellan 
samråd och granskning. Efter fynd av 
salamander i området krävdes också en 
groddjursinventering. Inventeringen var 
tidskrävande vilket bidragit till att tiden 
mellan samråd och granskning förlängts. 

Planförslaget har efter samrådet omarbetats 
för att anpassas till de nya inventeringarna 
och ge en bebyggelsestruktur som bättre 
passar in i omgivningen.

FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP. 
MILJÖBALKEN
Översiktlig avvägning mot 3 (hushållning 
med mark och vatten), 4 (riksintressen) 
och 5 (miljökvalitetsnormer, MKN) kap 
Miljöbalken är gjord i Ängelholms kommuns 
översiktsplan, ÖP 2004. Se nedan under 
rubriken ”Tidigare ställningstagande; 
Översiktsplan”.

HUSHÅLLNINGSBESTÄMMELSER
Grundläggande bestämmelser för hushållning 
med mark- och vattenområden regleras i 
3 kap MB. Jordbruksmark regleras i 4 §;  
”Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. 
Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för 
bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs 
för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och 
detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän 
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan 
mark tas i anspråk.”

Enligt Jordbruksverket, ”Kommunens 
arbete med jordbruksmarkens värden - ett 
stödverktyg, 2015”, ska jordbruksmarkens 
värden beaktas. Vid ianspråktagande av 
jordbruksmark ska det finnas ett stort 
samhällsekonomiskt intresse och ett 
nationellt perspektiv ska beaktas, t ex 
utveckling av en region med flyg och tåg. 
Planområdet utgörs av både jordbruksmark 
och igenväxt hagmark. Jordbruksmarken 
har ett brukningsvärde som är mycket 
sämre än normalt enligt taxeringsvärdering 
och hagmarken har normal avkastning. 
Marken ingår ej i jordbruksmarksklassningen 
från 70-talet. Planområdet ligger i en 
kollektivtrafiknära nod som har ett nationellt 
perspektiv.

Länsstyrelsen har upprättat planunderlaget 

”Markhushållning i planeringen - 
jordbruksmarken i Skåne” (2015). Vid 
planläggning ska mark och vattenområden 
användas för de ändamål som områdena 
är mest lämpade för med hänsyns till 
beskaffenhet läge och behov. Planläggning 
ska ta hänsyn till många aspekter, t ex natur- 
och kulturvärden, miljö- och klimataspekter, 
mellankommunala och regionala intressen, 
långsiktig hushållning med marken, en god 
ekonomisk tillväxt samt bostadbyggande och 
utveckling av bostadsbeståndet. Det är alltså 
en avvägning mellan många olika intressen 
och frågor som ska göras. Länsstyrelsen 
påtalar att utspridd bebyggelse motverkar 
satsning på kollektivtrafik. Av rapporten 
framgår att befintlig kollektivtrafik är 
strukturbilande för markhushållning i Skåne. 
Strategiskt ska kommunerna arbeta med 
en ökad andel kollektivtrafikresande och 
stärka kollektivtrafiken. Vidare framhålls 
att ny bebyggelse bör koncentreras till 
goda befintliga kollektivtrafiklägen. 
Det är också viktigt att exploatera 
med hög exploateringsgrad i befintliga 
kollektivtrafiknära lägen.  

Planområdet ligger i en kollektivtrafiknära 
nod som är av regionalt och nationellt 
intresse. Bostadsbebyggelse bedöms 
lämpligt utifrån ett hushållnings- och 
samhällsekonomiskt perspektiv. 
 
RIKSINTRESSEN
KUSTZON 4 KAP 4 § MB
Kuststräckan och planområdet ligger inom 
riksintresseområde för Kustzon enligt 4 
kap 4 § Miljöbalken (MB). I lagtexten står: 
”Inom kustområdena ..... får fritidsbebyggelse 
komma till stånd endast i form av kompletteringar 
till befintlig bebyggelse. Om det finns särskilda 
skäl får dock annan fritidsbebyggelse komma till 
stånd, företrädesvis sådan som tillgodoser det rörliga 
friluftslivets behov eller avser enkla fritidshus i 
närheten av de stora tätortsregionerna”. 

Fritidsbebyggelse är inte aktuellt i det här 
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fallet. För riksintresse Kustzon, men också 
rörligt friluftsliv, gäller också en övergripande 
paragraf  i miljöbalken, 4 kap 1 §. I lagtexten 
står: ”Exploateringsföretag och andra ingrepp i 
miljön får komma till stånd endast om 
 1. det inte möter något hinder enligt 2-8 §§ och 
 2. det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar 
områdenas natur- och kulturvärden.
Bestämmelserna i första stycket 2 och i 2-6 §§ utgör 
inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller 
av det lokala näringslivet...”

Planområdet ligger i direkt anslutning 
till Skepparkroken och den nya stationen 
Barkåkra varvid en utbyggnad av befintlig 
tätort i kollektivtrafiknära läge bedöms 
lämpligt.

FRILUFTSLIV 3 KAP 6§ MB
Planområdet ligger inom riksintresse för 
friluftsliv enligt 3 kap 6 § MB. I lagtexten står: 
”Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt 
som har betydelse från allmän synpunkt på grund 
av deras naturvärden eller kulturvärden eller med 
hänsyn till friluftslivet skall så långt möjligt skyddas 
mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller 
kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter 
och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas. 
Områden som är av riksintresse för naturvården, 
kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot 
åtgärder som avses i första stycket.”

Planområdet ligger inom område 
Bjärehalvön med Hallandsåsen. 
Riksintressebeskrivningen är från 1989 men 
är just nu under bearbetning. Relevanta 
intresseaspekter för området är följande: 
naturstudier, kulturstudier, strövande, 
vandring, cykling, bad, båtsport och 
fritidsfiske. Förutsättningarna för områdets 
friluftsvärden är intresseväckande natur- och 
kulturföreteelser samt en säregen omväxlande 
och tilltalande landskapsbild. Det är särskilt 
goda förutsättningar för friluftsaktiviteter. 
Riksintressets sammanfattande värdetext 
lyder: ”Bjärehalvön med Hallandsåsen 
är genom sitt läge, sin storlek och 
lättillgänglighet och sin vackra natur både 
av internationellt och nationellt värde för 
friluftslivet.”

En utbyggnad av planförslaget bedöms inte 
motsätta sig de värden som är centrala i 
riksintresset för Bjärehalvön och Hallands-
åsen. 

RÖRLIGT FRILUFTSLIV 4 KAP 2§ MB
Planområdet ligger inom riksintresseområde 
för rörligt friluftsliv enligt 4 kap 2 § 
MB - Kullaberg och Hallandsåsen med 
angränsande kustområden. Det finns ingen 
riksintressebeskrivning för detta riksintresse 
utan det är lagtextens utpekande som är 
grunden för riksintresset. I lagtexten står: 
”Inom följande områden skall turismens och 
friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen 
särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av 
exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön”.

Planförslaget utvecklar området med nya 
stråk och möjlighet för ökad rekreation. 
Kopplingen mellan ny bebyggelse och 
havet kommer att förbättras, samtidigt som 
nya allmänt tillgängliga naturområden kan 
utvecklas. Med en förbättrad koppling till 
befintlig bebyggelse i Skepparkroken kan 
naturen bli mer allmänt tillgänglig. Befintliga 
rekreationsstråk kvarstår.

KOMMUNIKATION 3 KAP 8 § MB
Västkustbanan, som delar planområdet, är 
utpekat som riksintresse. Riksintresse för 
kommunikationer innebär att det ska skyddas 
mot åtgärder som kan påtagligt försvåra 
tillkomst och utnyttjande av anläggningen. 
Det är funktionen hos transportsystemet som 
ska säkerställas. Tillkommande bebyggelse  
får inte negativt påverka nuvarande eller 
framtida nyttjande av denna.

Planförslaget bidrar till utveckling av 
befintligt stationsläge. Utbyggnad av 
bostäder påverkar inte järnvägen negativt. En 
riskutredning är genomförd som har gjort en 
bedömning av lämplighet och risk.

ÄNGELHOLMS FLYGPLATS
Planområdet ingår i samrådsområde 
hinderfria ytor för flygplatsen, inom 
riksintresse för flyget. Inom planområdet 
planeras ingen bebyggelse bli högre än 
+63,2 meter över havet vilket är lägsta nivån 
för krav på hinderfria ytor. Vid bebyggelse 
över 20 meter ska dock en ansökan om 
flyghinderanalys skickas till Luftfartsverket. 
En flyghinderanalys har gjorts och den visar 
att planområdet ligger inom luftrummet 
för Ängelholms terminalområde och 
kontrollzon. Analysen är utan anmärkning 
men Ängelholms flygplats ska fortsätta höras 
under planarbetets gång. (Luftfartsverket 
2016-07-04).

Planområdet ligger inte inom influensområde 
för buller och utgör inte hinder för 
flygplatsens utveckling. 

Ängelholms flygplats ligger strategiskt 
och ska på sikt avlasta Malmö-Sturup 
och Köpenhamn-Kastrup. För att möta 
efterfrågan planerar Luftfartsverket att bygga 
ut befintlig bana med minst 400 meter. 
Flygplatsen ligger i en region med övrig god 
infrastruktur. En ny anslutning till E6 hade 
förbättrat tillgängligheten men det finns inga 

beslut om det. Motiven till riksintresset är 
att flygplatsen har en strategisk position och 
långsiktigt kan säkerställa rullbanekapaciteten 
i Öresundsregionen. 

TOTALFÖRSVARET
Planområdet ingår i område med särskilt 
behov av hinderfrihet, vilket ingår i 
riksintresse för totalförsvaret. Inom detta 
område anses objekt högre än 20 meter få 
en inverkan på gällande riksintressen. Inom 
planområdet är högsta tillåtna nockhöjd 
reglerad till 45 meter över nollplaner. Sett till 
nuvarande markhöjder motsvarar det ca 17 
meter i relation till gatan. Försvarsmakten 
har fått ansökan om flyghinderanalys samt 
detaljplanen på remiss och har lämnat in 
yttranden utan synpunkter. 

MILJÖKVALITETSNORMER
I dag finns fyra förordningar om 
miljökvalitetsnormer; en för föroreningar i 
utomhusluft, en för vattenförekomst, en för 
olika parametrar i fisk- och musselvatten och 
en för omgivningsbuller.

LUFTKVALITET
Samtliga luftkvalitetsmätningar som 
genomförts i Ängelholms kommun har 
visat på värden under miljökvalitetsnormen. 
Mätningarna är genomförda 2014 och 
2017. Resultatet av mätningarna visar en 
luftkvalitet som även uppfyller de nationella 
miljömålen, med undantag för luftpartiklar. 
En dominerande källa till höga halter av 
grova partiklar (PM10) i gatumiljö i svenska 
tätorter är slitage av vägbeläggning, bromsar, 
däck och vägsand. Slitaget uppstår främst vid 
användningen av dubbdäck. Nya data pekar 
på att slitagepartiklar i omgivningsluften 
påverkar vår hälsa. Luftkvaliteten bedöms 
inte påverkas negativt av planförslaget och 
miljökvalitetsnormerna riskerar inte att 
överskridas på grund av förslaget.

Björkhagen

Skälderviken

Skepparkroken

Tätorten Skepparkroken och befintlig 
bebyggelseutbredning. Planområdet omsluts av befintlig 
bebyggelse. Gröna pilar redovisar gröna kilar/öppningar 
mellan tätorterna utmed kusten.
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VATTENKVALITET
Grundvattenförekomster inom planområdet 
utgörs av Ängelholm-Ljungbyhed 
(SE622920-131761) och Vege å (SE624463-
131830). Grundvattnets kemiska och
kvantitativa status bedöms som god. För 
vattenområdet Ängelholm Ljungbygget gäller
krav enligt drickvattensföreskrifterna. 
Både Vege å och Rönne å utgör 
huvudavrinningsområde. 

Kustvattenförekomst inom planområdet 
utgörs av Skälderviken-SE562000-123800. 
Ekologisk status 2009 bedömdes som måttlig. 
God ekologisk status ska uppnås 2021. 
Kemisk ytvattenstatus (exklusive kvicksilver) 
bedöms som god. 

Dagvatten hanteras inom området med 
fördröjning innan det når recipienten. 
Förslaget bedöms ha mindre påverkan än 
befintlig åker- och hagmark. Planförslagets 
genomförande bedöms inte medföra sådan 
påverkan på grundvattnet eller kustvattnet att 
miljökvalitetsnormerna inte kan hållas. 

SLUTSATS
Konsekvenserna av planen förväntas inte 
ge upphov till överskridande av gällande 
miljökvalitetsnormer. 

BEHOVSBEDÖMNING AV 
MILJÖBEDÖMNING
Planenheten bedömer att det inte går att 
utesluta att detaljplanens genomförande 
skulle kunna medföra sådan betydande 
miljöpåverkan som åsyftas i Plan- och 
bygglagen 4 kap 34 § eller i Miljöbalken 6 
kap 11 §, med utgångspunkt från kriterierna 
i bilaga 2 och 4 till förordningen om 
miljökonsekvensbeskrivning (1998:905). En 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 
miljöbalken har därför upprättats.

SAMMANFATTNING AV 

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
Samråd enligt miljöbalken 6 kap 13 § har 
genomförts med länsstyrelsen, 2016-02-18,
angående avgränsning av 
miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för 
Barkåkra 55:1. miljökonsekvensbeskrivningen 
har begränsats till att behandla följande 
frågor där betydande miljöpåverkan inte kan 
uteslutas:
• Riksintressen Kustzon 
• Riksintresse Rörligt friluftsliv 
• Riksintresse Friluftsliv  
• Hushållning med mark
• Landskapsbild/kulturmiljö

Dessa frågor beskrivs inom ramen för 
detaljplanen men fördjupas i tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning. Övriga frågor 
behandlas inom ramen för detaljplanen och 
redovisas i denna planbeskrivning. 

SAMMANFATTNING 
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
Planförslaget bedöms avseende miljöaspekt 
landskapsbild kunna medföra betydande 
miljöpåverkan. Med föreslagna åtgärder, 
som säkerställs i planhandlingar, bedöms 
miljöpåverkan bli mindre och uppnå 
acceptabel påverkan. För övriga miljöaspekter 
bedöms planförslaget inte medföra betydande 
miljöpåverkan. 

PLANDATA
LÄGESBESTÄMNING OCH AREAL
Planområdets läge framgår av översiktskartan 
på sidan 2. Planområdet omfattar 
fastigheterna Barkåkra 55:1, 45:3, 45:6, 45:21, 
45:22, 45:23, 45:24 och 45:25 samt del av 
Barkåkra 4:8 och 6:9. Planområdet avgränsas 
av Skepparkroksvägen i norr och öster, 
bebyggelse utmed Strandängsvägen i söder 
och naturmark i väster. Västkustbanan delar 
planområdet i två delar. Planområdets areal är 
ca 22,8 hektar.

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN

Fastigheten Barkåkra 55:1 ägs av PEAB. 
Trafikverket äger zonen närmast järnvägen. 
Fastigheterna Barkåkra 45:22, 45:23 och del 
av Barkåkra 6:9 ägs av Ängelholms kommun. 
Övriga fastigheter är privatägda. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
ÖVERSIKTSPLAN
I Ängelholms kommuns gällande 
översiktsplan, ÖP 2035, är området 
utpekat som ett av kommunens nya större 
bostadsområden. Barkåkra ska utvecklas 
som blandstad med boende, arbete, service, 
rekreation samt gång- och cykelvägar. 
Totalt avses Barkåkra, enligt ÖP 2035, 
utvecklas med ca 1500 bostäder. Närheten 
till tågstationen uppmuntrar till ett hållbart 
resande. Området ska präglas av det som 
gör Barkåkra unikt: havet, landskapet och 
kommunikationerna. Gröna kilar ska finnas i 
området. 

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN
Fördjupad översiktsplan Barkåkra, antagen 
av kommunfullmäktige 21 februari 2011, 
har ersatts av ÖP 2035. Avgränsningarna 
har därmed ändrats. Avseende säkerställande 
och riktlinjer för det rörliga friluftslivet, 
riksintresse för friluftslivet samt riksintresse 
för kustzonen finner Länsstyrelsen inte 
översiktsplanen godtagbar.

DETALJPLANER
Planområdet är till största del inte 
detaljplanelagt sedan tidigare. Planområdet 
gränsar till detaljplan för del av Barkåkra 1:2 
m fl för den nya tågstationen. Detaljplanen 
har genomförandetid fram tom 2024-11-
19. Planområdet omfattar till viss del också 
detaljplan för Barkåkra 45:20, 45:31 m m 
vid Skepparkroken för bostäder i sydväst. 
De berörda områdena är idag planlagda 
som gata med enskilt huvudmannaskap och 
kommer med detaljplanens genomförande bli 
NATUR med kommunalt huvudmannaskap 
för att säkerställa en koppling mellan 

bostadsområdet, grönområden och havet. 
Genomförandetiden har gått ut. 

FÖRORDNANDEN
Området ingår i samrådsområde för:
Försvarsmakten 
Biotopsskyddsområde (murar, salamander 
habitat bevara). 

KOMMUNALA BESLUT I ÖVRIGT
BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPLAN 2016-2019
Av kommunens bostadsförsörjningsplan, 
godkänd av kommunfullmäktige 25 januari 
2016,  framgår att nybyggnation främst ska 
ske i kollektivtrafiknära lägen. Barkåkra är ett 
av fyra större bostadsområden som pekas ut 
som prioriterade. Kommunens tillväxtmål 
är 1% per år vilket motsvarar ca 400 nya 
invånare och 250 nya bostäder årligen. 
Planförslaget motsvarar ca 450 bostäder 
med en planerad genomförandetid på 5 år. 
Detaljplanen i Barkåkra täcker därmed ca 1/3 
av de årliga bostäderna. (90 bostäder/år med 
genomförandetid på 5 år). 

AVSIKTSFÖRKLARING BARKÅKRA NORRA 
ÄNGELHOLM

Gemensam målbild - Barkåkra i norra Ängelholm
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Ängelholms kommun har tillsammans med 
Ängelholms/Helsingborgs flygplats och 
PEAB arbetat fram en gemensam målbild 
och strategi för området kring flygplatsen och 
Barkåkra station (september, 2015). Detta 
var ett steg att vidareutveckla den FÖP som 
tidigare gällde i området. 

Barkåkra har med sitt strategiska geografiska 
läge goda förutsättningar att växa. En 
utveckling av bostäder i anslutning till 
Skepparkroken och Barkåkra station främjar 
arbetplatser i närområdet och ökar underlaget 
för kollektivtrafiken. Närheten till stationen 
och utbyggnad av gång- och cykelnätet 
gör också att området kan bidra till ett mer 
hållbart resande. 

Beslut om att godkänna avsiktsförklaringen 
togs i Kommunfullmäktige den 26 september 
2016 §229. 

FÖRUTSÄTTNINGAR, 
FÖRÄNDRINGAR OCH 
KONSEKVENSER 
OMRÅDETS HISTORIA
Järnvägen har en lång kontinuitet i området. 
Den framgår som ett tydligt element redan 
1891 (Generalstabskartan). Skepparkroken 
var utbygd i hamnen och spridd bebyggelse 
fanns redan då utmed Skepparkroksvägen. 
Kring 1920-30-talet (Häradsekonomiska 
kartan) ser bebyggelsen ungefär den 
samma ut. En dunge och damm finns i den 
nordöstra hörnan. Marken är uppodlad 
förutom området där grustäkten ligger 
idag och i slänten ner mot havet som är 
vegetationsklädd. I slutet av 1960-talet 
(ekonomiska kartan) har Skepparkroken växt 
ut och kuststräckan väster om planområdet är 
utbyggt. Raden med hus inom planområdet 
är också uppförda. Norr om planområdet 
finns stora växthus. För övrigt ser 
fördelningen mellan öppen och bevuxen 
mark den samma ut. 

NATUR
MARK OCH VEGETATION
Planområdet utgörs till större delen av 
hag- och åkermark. Marken är inte klassad 
enligt jordbruksklassningen som gjordes 
på 70-talet. Utmed den västra kanten finns 
en vegetationsridå och på den östra sidan 
finns dungar kring en befintlig damm och en 
gammal grusgrop. Inom området finns också 
sju bostadsfastigheter. Öster om stationen 
finns en gammal grustäkt. 

Planområdet gränsar till ett skogsområde 
i sydost. Lingvallens idrottsområde ligger 
insprängt i skogen. Sydöst om planområdet 
finns en markant höjdrygg. Den är idag 
igenväxt med sly och gräs. 

Planområdet sluttar från öster, + 27 meter, 
till väster, + 9 meter. Den gamla grusgropen 
har en brant med ca 9-10 meters höjdskillnad. 

STADS-/LANDSKAPSBILD
Landskapsbilden upplevs till stor del från 
omgivande vägar. Från väg 1710 har man 
kontakt med havet i höjd med Valhall park. 
Utblickarna är egentligen innan man kommer 
fram till planområdet. Det är endast en 
glugg då en höjdrygg samt en dunge inom 
planområdet skymmer havet för övrigt. Vid 
infarten till Skepparkroken möts man av 
en grönridå. Skepparkroksvägen kantas av 
öppen mark både före och efter järnvägen. 
Från järnvägsbron har man havsutsikt rakt 
västerut och i en glugg mot söder. Annars är 
havet skärmad av en befintlig vegetationsridå 
i den västra kanten av planområdet.  

GEOTEKNISKA - OCH MILJÖTEKNISKA 
FÖRHÅLLANDEN
En geoteknisk utredning har upprättats av 
Sigma Civil AB (2016-05-16, reviderad 2017-
11-03). Jordlagren utgörs generellt under 
mulljord växelvis av lera och sand. 

Utförd undersökning visar att enklare 
byggnader kan grundläggas i naturligt 

lagrad jord. Om grundläggning med 
källare ska utföras kommer en temporär 
grundvattensänkning att behöva 
utföras under byggskedet. Detaljerade 
undersökningar måste utföras i 
detaljprojekteringsskedet för byggnaderna, 
speciellt för de hus med fler än 3 våningar. 
Troligen kan dock grundläggning utföras 
med fördjupade fundament eller på 
längsgående sulor i kombination med 
lättfyllning.

Sigma Civil har även gjort en markteknisk 
undersökning (2016-05-16, reviderad 2017-
10-31). Halterna av samtliga påvisade ämnen 
underskrider Naturvårdsverket generella 
riktvärde för känslig markanvändning, KM. 
Undersökningen är av översiktlig karaktär, 
men utifrån resultaten görs bedömningen 
att ingen miljöteknisk åtgärd krävs inför 

exploatering av det undersökta området med 
bostäder. 

Det har funnits en deponi inom fastigheten 
Barkåkra 55:1. Den största delen av deponin 
har troligtvis legat utanför planområdet, 
se karta nedan. Men då utbredningen är 
osäker och föroreningar kan ha spridits till 
omkringliggande mark har en kompletterande 
miljöteknisk markundersökning gjorts 
(Sigma Civil 2017-10-31). Halterna av 
samtliga påvisade ämnen underskrider 
Naturvårdsverket generella riktvärde för 
känslig markanvändning, KM. 

MARKRADON
Det har visat sig att inom vissa områden 
i Ängelholms kommun som tidigare är 
bedömda som lågriskområden har det 
uppmätts förhöjda värden. Generellt gäller 

Ortofoto som visar ungefärlig lokalisering av den gamla deponin inom fastigheten Barkåkra 55:1, svart ring. Röd, streckad 
linje visar ungefärlig avgränsning för detaljplanen. 
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att man inte kan utesluta förhöjd risk för 
markradon lokalt.

Åtgärder för att klara tillåten radonhalt 
inne i byggnader utförs vid projektering av 
nybyggnation. Byggnader där människor 
stadigvarande vistas ska med hänsyn till 
radon utföras med grundläggning i enlighet 
med Boverkets byggregler. Radonhalten 
i inomhusluft får inte överstiga 200 Bq/
m3. Ansvaret för att bedöma den faktiska 
radonrisken på varje byggplats och vidta 
tillräckliga skyddsåtgärder åligger den som 
ska bygga.

FORNLÄMNINGAR
Det finns kända fornlämningar inom 
planområdet. En särskild arkeologisk 
utredning upprättades av Wallin 
kulturlandskap och arkeologi, 2009, 
i samband med FÖP Barkåkra. Den 
arkeologiska utredningen föregicks av en 
inventering av området, genomgång av 
historiskt kartmaterial samt genomgång av 
fornminnesregistret. Generellt är Bjärehalvön 
rikt på fornlämningar. Särskilt vanliga är 
gravhögar. Väster om järnvägen påträffades 
inga anläggningar eller slagen flinta. Öster 
om järnvägen fanns fornlämningen RAÄ 
113, en boplats, och RAÄ 109, en fyndplats 
för slagen flinta. Området var kraftigt 
påverkat av jordbruket. Detta i kombination 
med mycket sten bidrog till mycket dåliga 
bevaringsförhållanden. Fornlämning RAÄ 

132 utgörs av rester av ett tegelbruk. Det 
är känt sedan 1726 och var ännu i bruk vid 
1800-talets början av Ängeltofta gods. 

Under detaljplanearbetet har Wallin 
kulturlandskap och arkeologi tagit fram ett 
PM som behandlar ytorna öster om järnvägen 
som inte ingick i utredningsområdet 2009. 
Fornlämning nr 132 i planområdet östra del 
säkerställs genom att fornlämningen med 
tillhörande skyddszon planläggs för natur- 
samt parkmark. 

Utredningen som gjordes i samband med 
FÖP Barkåkra lämnade bebyggelsegränsen 
utanför RAÄ 132. I planförslaget 
ligger fornlämningen inom parkmark. 
Formlämningen bedöms kunna ligga kvar 
inom området.

BEBYGGELSEOMRÅDEN
KULTURMILJÖ
En kulturhistorisk analys, Valhall - en 
landskapsanalys, genomfördes 2005 av 
Regionmuseet. Utredningen redogör för 
fornlämningar i området samt definierar vilka 
områden som ur kulturhistorisk synvinkel är 
lämpliga för sammanhängande bebyggelse. 
Söder om aktuellt planområde är det öppna 
landskapet med gravhögar viktiga att bevara.

En kulturhistorisk analys, Projekt Barkåkra, 
genomfördes 2008 av Regionmuseet 

Undersökta område inom planområdet. s 3 (Wallin 
Kulturlandskap och arkeologi 2009)

Lila område markerar område lämpligt för 
sammanhängande bebyggelse ur kulturmiljösynpunkt. s 
14 (Regionmuseet, 2005)

Kristianstad. Utredningen beskriver, 
förutom fornlämningar, kulturmiljöer 
i området och vilka värden de besitter. 
Planområdet ligger i ett visuellt tydligt 
landskapsrum mellan Hallandsåsen och 
kustlinjens höjdsträckning. Just vid det 
här avsnittet är utblickarna begränsade. 
Väg 1710 har lång kontinuitet, återfinns i 
kartmaterial från 1600-talet. Troligtvis har 
den en ännu längre kontinuitet som färdväg. 
Under första hälften av 1900-talet tillkom 
en stor del av den bebyggelse vi ser idag. 
Mellan bebyggelseområdena finns några 
orörda naturområden och grönstråk kvar. 
Värdet i Skepparkroken är den småskaliga 
bebyggelsen vid hamnen. Fritidsbebyggelsen 
som fick sitt genombrott på 1930-talet har 
också präglat orten. Ny bebyggelse har främst 
tillkommit inåt land. Den gröna kilen mellan 
Skepparkroken och Björkhagen bedöms som 
värdefull.

Planområdet ligger inom kulturmiljöstråk, 
den så kallade Per Albinlinjen, enligt 
länsstyrelsens kulturmiljöprogram. Det är 
en försvarslinje som uppfördes utmed den 
Skånska kusten från 1939 fram till 1980-talet. 
Försvarslinjen är en unik företeelse som visar 
Skåne som gränsprovins. Inga värn berörs av 

planförslaget. 

Planområdet angränsar till 
kulturmiljöprogram enligt länsstyrelsen för 
Barkåkra-Skepparkroken-Ängeltofta.  

BOSTÄDER
Stora delar av planområdet är idag obebyggt. 
Det finns en enkelrad med enbostadshus i 
den östra delen av området. Planområdet 
inramas av bebyggelse som ligger utmed 
Skepparkroksvägen i nordost och norr. 
I väster, nedanför slänten utmed havet, 
finns också en rad med enbostadhus utmed 
Strandängsvägen. 

Planförslaget innebär en utbyggnad, i 
den södra delen av Skepparkroken, i 
anslutning till den nya tågstationen Barkåkra. 
Planläggning för skola på platsen bedöms 
bidra till en mer hållbar stadsutveckling 
då tätorten saknar denna typ av service i 
dagsläget. Närhet till kollektivtrafik och 
kommunal service kan bidra att minska 
bilberoende för boende och besökare.

Planförslaget omfattas av en blandad 
bebyggelse och en struktur där utbyggnad 
kan ske i etapper under en längre tid. 

Entrén till området från Barkåkravägen, väg 1710. Detta område kommer planläggas för lägre radhusbebyggelse, samt en 
öppning in till grönområdet. 
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Modell över området från Skälderviken i väster. Illustrationen visar maximal tillåten exploatering.

I området kring den gamla grustäkten finns 
idag en större vegetationsbeklädd grop. 
Plankartan reglerar ny bebyggelse öster om 
denna, vilket kräver en utfyllnad av gropen 
samt att slänten ner mot järnvägen flyttas. 
 
- Radhus 1-2 våningar. 
I den nordöstra delen, öster om järnvägen, 
längs med Skepparkroksvägen föreslås 
radhusbebyggelse hus i 2 våningar. 
Regleringen i plankartan möjliggör 
även villabebyggelse. Området regleras 
med en nockhöjd på 8.5 meter samt en 
exploateringsgrad på 45% av fastigheten 
för sammanbyggda hus och 25% av 
fastigheten för fristående hus. Syftet med att 
placera lägre bebyggelse av småhuskaraktär 
närmast Skepperkroksvägen är att skapa en 
bättre kopplning till övrig bebyggelse och 
omkringliggande landskap. I planområdets 
nordöstra hörn skapas en öppning till 
naturområdet, vilket ger goda siktlinjer till 
grönskan när man anländer till området från 
väg 1710. 

- Villabebyggelse i 1-2 våningar
Väster om järnvägen föreslås villabebyggelse 
i upp till 2 våningar. Bebyggelsen är reglerad 
med en högsta nockhöjd som medger 
att man kan bygga 1½ plan eller två hela 
fulla plan. Villabebyggelsen ansluter till 
befintlig bebyggelse i det västra området 
i skala.  Byggrätten för den fristående 
villabebyggelsen är högst 25 % av 
fastighetsarean. Minsta fastighetsstorlek är 
800 kvm vilket medger utrymme för tomten 
för eventuella bygglovsbefriade åtgärder. 

VERKSAMHETER OCH ÖVRIG BEBYGGELSE
Nordost om planområdet ligger en 
handelsträdgård med tillhörande växthus. 
Öster om planområdet ligger Valhall park där 
det finns många olika verksamheter bland 
annat café, musteri, träningsnaläggning och 
flygmuseum. 

Planförslaget medger inga nya områden 
för verksamheter. Service beskrivs under 
”Offentlig service”. 

Bebyggelsen är uppdelad i olika karaktärer:
• Flerbostadshus 4-5vån
• Sammanbygda hus 1-2 vån
• Villabebyggelse 1-2 vån
• Sammanbyggda hus/villabebyggelse 1-2 

vån

- Flerbostadshus 4-5 våningar
I den norra och centrala delen, öster om 
järnvägen, föreslås högre bebyggelse i det 
stationsnära läget. Den högre bebyggelsen 
utgår från ett förslag med flerbostadshus 
med 4 våningar samt en indragen 5:e 
våning. Denna bebyggelse är främst förlagd 

närmast järnvägen, eftersom att marken 
här är något lägre vilket minskar påverkar 
på landskapsbilden. Kvarteren med 
flerbostadshus regleras med en bruttoarea 
för att skapa en flexibilitet och möjliggöra 
variation i bebyggelsen. Regleringen gör att 
man kan bygga några högre hus eller fler 
lägre hus inom varje kvarter, med en reglering 
av nockhöjd som utgår från nollplanet 
säkerställs det samtidigt att bebyggelse inte 
blir för högt för att ge negativ inverkan på 
landskapet. 

Flygfoto över den gamla grustäkten, sett från väster. Vegetationen kommer försvinna i samband med att gropen fylls. Platsen 
kan med fördel planteras med nya träd.
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LANDSKAPSBILD OCH GESTALTNING 
Planområdet skymtar som en grön ridå från 
väg 1710. Vid en punkt, strax efter infarten 
till Valhall park, skymtar havet på avstånd. 
För övrigt saknas havskontakt från vägen på 
grund av vegetation och den höjdrygg som 
ligger söder om planområdet. Planområdet 
upplevs som tydliga landskapsrum vid 
färd längs med Skepparkroksvägen. De två 
öppna igenväxta hagarna ligger inramade 
av vegetationsridåer. Järnvägen utgör en 
markant barriär i landskapet med bron över 
järnvägen och järnvägens djupa skärning. 
Den gamla grustäkten upplevs inte visuellt 
på avstånd men är dramatisk vid promenad i 
området. Från havet ligger planområdet dolt 
bakom en vegetationsridå. 

Landskapsbilden kommer förändras i och 
med byggnation i området. Området kring 
den nya station omvandlas från ett öppet 
landskap till en tätare bebyggelsestruktur. 
Tätortsstruktuen på den östra sidan bidrar 
till att signalera den nya stationen Barkåkra. 
Den västra sidan med lägre bebyggelse 
harmonerar med bebyggelsen i övriga 
Skepparkroken. Utsikten mot havet från 
väg 1710 kommer att kvarstå då föreslagen 
bebyggelse i den delen av området kommer 
att ligga lägre. Idag går en vegetationsridå 
som skärmar av området från havet. Inom 
ramen av utbyggnaden av området kan den 
södra delen av denna vegetationsridå gallras 
för att skapa nya siktlinjer och skapa en 
närhet till havet. 

Högre bebyggelse möjliggörs i områdets 
lägre södra delar. Lägre bebyggelse 
placeras ut mot vägarna och befintlig 
bebyggelsestruktur i väster för att skapa en 
mjuk övergång till den omgivande landskapet 
och befintlig bebyggelse. 

OFFENTLIG SERVICE
Det finns ingen offentlig service inom 
planområdet. I Valhall park finns en förskola. 
Ärrarps skola ligger ca 1 kilometer från 

planområdet där det finns förskola till och 
med årskurs 6 samt bibliotek. 

Planförslaget möjliggör för utbyggnad av 
förskola. Förskoletomten är placerad centralt 
i planområdets östra delar. Placeringen 
möjliggör en lugn miljö med direkt 
anslutning till parkmiljöer. 

I Ängelholms kommun finns inga riktlinjer 
för friytor på skoltomter. Boverket har tagit 
fram allmänna råd (BFS 2015:1) om friytor 
för lek och utevistelse vid bl a förskolor och 
skolor. Av dem framgår att man vid placering 
av t ex en förskola ska beakta friytans storlek, 
utformning, tillgänglighet, säkerhet och 
förutsättningarna att bedriva ändamålsenlig 
verksamhet. Det ska finnas ytor för lek, 
rekreation samt fysisk och pedagogisk
aktivitet. Ytan bör vara så stor att den kan
erbjuda varierad terräng och vegetation samt
vara tålig mot slitage. En skolgård bör också
har goda sol- och skuggförhållanden 
samt inte vara bullerutsatt. Det är viktigt 
att skolgården ligger i anslutning till 
skolbyggnaden. Boverket anger ett mått för 
friyta på ca 40 kvm/barn, vilket baseras på 
aktuell forskning. Förutom det måttet bör en 
total friyta överstiga 3000 kvm för att barnen 
ska kunna utveckla lek och socialt samspel. 
Vidare brukar man räkna på att det krävs ca 
10 kvm/barn innomhusyta. 

Avsatt yta för skoländamål är ca 4800 
kvadratmeter. Detta motsvarar ca 4 
avdelningar om 20 barn/avdelning. Tomten 
ligger i anslutning till naturmark som kan ge 
skugga på tomten. Området ligger också nära 
ett parkområde samt skogs- och naturområde 
som kan erbjuda stora kvaliteter, både ur 
upplevelsynpunkt och ur ett pedagogiskt 
perspektiv. 

KOMMERSIELL SERVICE
Planområdet ligger nära Valhall park där 
viss service finns, t ex café, restaurang, 
träningslokaler m.m. Närmsta livsmedelsbutik Området på västra sidan järnvägen. 

Befintlig damm i området.

ligger i Skälderviken, ca 1,5 kilometer från 
planområdet. I Skälderviken finns också 
annan service som restaurang.

TILLGÄNGLIGHET
Planområdet ska utformas på ett sådant sätt 
att det blir tillgängligt även för personer med 
nedsatt rörelseförmåga. I ett område med 
kuperad terräng är det viktigt att utforma 
entréplan med obligatoriska funktioner som 
kök, vardagsrum, minst ett sovrum och 
hygienutrymme. 

LEK OCH REKREATION
Utmed kusten ligger Skåneleden. Detta 
rekreationsstråk berörs ej av planförslaget 
då det löper utmed kusten. Det finns ett 
befintligt stråk, Kyrkstigen, som leder från 
planområdet till Skälderviken genom skogen. 
Detta förstärks av planförslaget. 

Flera grönytor avsätts inom planområdet. 
Centralt i området, öster om järnvägen, 
avsätt en sammanhängande parkyta. 
Här finns utrymme för lekplats och 
andra aktiviteter. Väster om järnvägen 
avsätts en naturyta som omgärdas av två 
stengärdesgårdar. Ytan är tänkt som en 
äng som där spontana aktiviteter kan äga 
rum. Utmed vegetationsridån i väster ska 
ett gångstråk anläggas för att möjliggöra 
för rekreation längs med vegetationsridån. 
Gångstigarna syftar också till att skapa en 
koppling mellan det nya bostadsområdet 
med dess grönytor och havet. Stigarna leds 
ner till havet mellan de befintliga husen längs 
med strandängsvägen. De befintliga släppen 
mellan husen längs med strandsängsvägen 
planläggs som NATUR för att möjliggöra 
och säkerställa kopplingen ner till havet. 

NATURMILJÖ
I den östra delen av planområdet finns en 
damm med uppväxt vegetation runt. Den 
omfattas av biotopskydd enligt Länsstyrelsen. 
Området kring dammen avsätts som 
naturmark i planen. För att få gräva, schakta 

eller göra annan markbearbetning i en 
damm med biotopskydd krävs dispens 
från Länssyrelsen. Sedan samrådet har 
plankartan uppdateras så att dammen kan 
behålla sin nuvarande form. Området kring 
dammen avsätts som naturmark med ett 
säkerhetsavstånd på 30 meter från vattnet till 
närmaste ny bebyggelse. Uppväxt vegetation 
är värdefull att bevara vid etablering av ett 
nytt område. Området kan med viss gallring 
erbjuda ett fint naturområde med en öppen 
vattenspegel. 

I den sydvästra delen sluttar området ner mot 
havet. En vegetationsridå ligger i slänten. I 
branten, i den västra kanten, ska vegetation 
finnas kvar och kan gallras för att skapa 
förutsättningar för siktlinjer ner mot havet.

Den gamla grustäkten i den norra delen är 
idag beväxt med blandade löv- och barrträd. 
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Illustrationen visar hur planområdet kan bebyggas enligt detljplanen. Naturområdet i söder kan med fördel gallras på träd 
för att skapa platser att vistas på, möjliggöra för gångstråk samt möjliggöra nya siktlinjer ner till havet. I områdets norra 
del vid den gamla grustäkten kommer gropen fyllas igen och slänten på så vis flyttas österut. Detta gör att den vegetation 
som idag finns i gropen kommer försvinna, men marken kan planteras med nya träd när slänten är iordningsställd. 
Befintlig grönska kan bevaras inom naturområden, detta är även en vitkigt aspekt för att minimera påverkan på djurlivet. 
De befintliga dammarna ska bevaras för att säkerställa salamandrarnas livsmiljöer .Illustration: Hanna Hjalmarsson, 
Ängelholms kommun
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Vegetationen i branterna i den gamla 
grustäkten kommer delvis att ligga inom 
kvartersmark, samtidigt som att branten 
kommer att flyttas varpå stor del av 
vegetationen kommer försvinna. När den 
gamla grustäkten har fyllts igen och branten 
flyttats kan platsen med fördel planteras 
med nya lägre träd för att skapa nya gröna 
värden. I den södra delen av planområdet, 
på båda sidor järnvägen, avsätts naturmark 
som kommer att användas för fördröjning 
av dagvatten. Djurliv och biotoper kommer 
att skyddas genom att bestämmelser om 
bevarande av stenmurar och dammar införs.

För övrigt utgörs området av åker och 
igenväxt betesmark. 

GATOR OCH TRAFIK

GATUNÄT 
I den östra delen av planområdet finns idag 
två anslutningar till Skepparkroksvägen, en 
i närheten av korsningen till väg 1710 och 
en i mitten av området. Den västra delen 
av planområdet  har en köranslutning till 
hagmarken i nordväst. 

En trafikutredning har upprättats för 
planförslaget för att studera hur en utbyggnad 
påverkar anslutande vägar. (Ramböll, 2020-
01-27). Villor bedöms alstra 5 bilresor/
dygn och flerbostadshusen 3,5 bilresor/dygn 
baserat på planområdets kollektivtrafiknära 
läge och resvaneundersökning för kommunen 
som helhet. Det västra området beräknas 
därför alstra knappt 200 bilrörelser per 
årsmedeldygn (ÅDT), det östra ca 2000 
bilrörelser per årsmedeldygn (ÅDT), 
inklusive bilrörelser för planerad förskola. 
Sammantaget ca 2200 bilrörelser/ÅDT. 
Trafikräkningar från Skepparkroksvägen 
och väg 1710 har använts för att beräkna 
trafikens fördelning i korsningen mellan 
Skepparkroksvägen och väg 1710. 
Räkningarna har skrivits upp till år 2019 
och 2040 med stöd av Trafikverkets 

uppräkningstal. 

Önskad servicenivå ligger på 0,6 för 
denna typ av korsning (VGU 2012). 
Enligt beräkningarna i utredningen 
ligger belastningsgraden år 2040, med ny 
bebyggelse inräknad, på mellan 0,35 - 0,45 
för väg 1710. För Skepparkroksvägen ligger 
belastninsgraden på 0,45. Belastningen ligger 
således tydligt under önskvärd servicenivå 
även i framtiden med full utbyggnad.  

I närheten av anslutningen till väg 1710 
ansluter också en av lokalgatorna. För 
att säkerställa god funktion i dessa två 
närliggande korsningar föreslås lokalgatan 
förskjutas något västerut. På så sätt säkerställs 
kapaciteten och tydligheten förbättras. 

Det östra området föreslås ansluta till 
Skepparkroksvägen mitt på den första 
raksträckan, mellan korsningen till väg 1710 
och handelsträdgården. Det västra området 

  tomtmark             gatubredd 6,5 m         gc-väg 3 m

    tomtmark  grönyta 3m   gatubredd 5,5m    tomtmark

tomtmark      gatubredd 5,5 m     tomtmark       

Skala 1:100 (A4)

Överst visar en sektion för Skepparkroksvägen. Mellerst 
visar en sektion för huvudgatan i området. Nederst visar 
en sektion för en vanlig villagata.
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föreslås ansluta till Skepparkroksvägen i 
den västra delen. Områdets topografi är 
styrande för placeringen av anslutningen. 
Inom planområdet föreslås en gatusektion på 
5,5 meter på de flesta gator med blandtrafik. 
Huvudstråket föreslås däremot få en bredare 
sektion för att möjliggöra trädplantering 
utmed gatan. 

PARKERING, UTFARTER, VARUMOTTAGNING
Parkering ska hanteras inom den egna tomten 
enligt kommunens p-norm. Övrig parkering 
sker på gatumark. För enbostadshus ska 
garage placeras minst 6 meter från gata för att 
möjliggöra för biluppställningsplats framför 
garage.

GÅNG- OCH CYKELTRAFIK
Gång och cykelväg finns utmed norra 
sidan av väg 1710 från Skepparkroken 
bort till planområdet. En passage finns 
även över väg 1710 till Skepparkroksvägen. 
Skepparkroksvägen saknar däremot gång- 
och cykelväg och all trafik sker i blandtrafik. 
Från planområdets östra del leder en 
gångväg, som övergår i gc-väg, genom 
skogen och bort till Skäldervikens skola. Här 
finns också en anslutning till tunnel under 

järnvägen vid Lingvallen. Utmed kusten finns 
gång- och cykelväg in till Ängelholm. Denna 
ingår i Skåneleden.  

Planförslaget säkerställer en övergripande 
struktur i området som överensstämmer 
med Cykelplan 2015-2025, antagen av 
kommunfullmäktigt 21 augusti 2015. 

Planförslaget innebär att gång- och cykelväg 
anläggs längs Skepparkroksvägen för att 
öka trafiksäkerheten och för att förbättra 
kopplingen mellan Skepparkroken, 
planområdet, stationen och Valhall 
park. Från plangränsen i väster fram till 
busshållplatsen öster om järnvägen kommer 
gång- och cykelvägen finnas på den norra 
sidan om Skepparkroksvägen. Anledningen 
är att stationens plattformsanslutning och 
busshållplats ligger på den norra sidan. Efter 
busshållplasen övergår den till den södra 
sidan av Skepparkroksvägen hela vägen fram 
till väg 1710. Detta eftersom den då hamnar 
på samma sida som den nya bebyggelsen. 
Dessutom kommer den inte i konflikt med 
ut- och infart till plantskolan på den norra 
sidan om Skepparkroksvägen. Gång- och 
cykelvägen ryms inom bestämmelsen VÄG 
på plankartan och preciseras inte eftersom 
det fortfarande inte är helt färdigt var den 
kommer att byta sida. 

Kyrkstigen ska också utvecklas till en 
fullständig gång- cykelväg hela vägen från 
Skälderviken fram till väg 1710. Inom 
planområdet ska flera genomgående 
gångstråk finnas för att säkerställa 
tillgängligheten och för att strärka kopplingen 
till tågstationen. 

KOLLEKTIVTRAFIK
Planområdet har god kollektivtrafik. 
Barkåkra station ligger i direkt anslutning 
till planområdet. Busshållplats finns i 
direkt anslutning till stationen utmed 
Skepparkroksvägen. Utmed väg 1710 
finns också kollektivtrafik med regionbuss. 

Befintliga stråk redovisas med blått och nya stråk eller 
kompletterade stråk redovisas med rött. Heldragna linjer 
är gång- och cykelvägar och streckade linjer är gång- och 
cykel i blandtrafik.

Ängelholms-Helsingborgs flygplats, som 
utgör en viktig regional och nationell nod, 
ligger öster om planområdet. Det finns goda 
förutsättingar för pendling med flyg, tåg och 
buss. 

Planförslaget följer 
Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2015, 
Region Skåne, där viktiga kollektivtrafiknoder 
ska utvecklas. Vid tätortsutbyggnad ska 
kollektivtrafiken vara strukturbildande så att 
utbyggnaden i första hand sker i lägen där 
tillgängligheten till kollektivtrafiken är god. 
Huvuddelen av all fysisk utbyggnad bör ske i 
anslutning till de starka stråken, där järnvägen 
är ett starkt stråk.

HÄLSA OCH SÄKERHET
BULLER
Riksdagen har i förordning (2015:216) om 
trafikbuller vid bostadsbyggande antagit 
riktvärden utomhus vid nybyggnad av 
bostäder, gällande från 1 juni 2015. Från 
den 1 juli 2017 har Regeringen beslutat om 
en höjning av förordningens ursprungliga 
riktvärden med 5 dB(A). Dessa riktvärden 
kan tillämpas i planer påbörjade efter den 2 
januari 2015. Bostäder bör därför lokaliseras 
så att följande nivåer ej överskrids: 
• Utomhus vid fasad – 60 dB(A) ekvivalent 

ljudnivå
• Utomhus vid uteplats – 50 dB(A) 

ekvivalent ljudnivå
• Utomhus vid uteplats i anslutning till 

bostad – 70 dB(A) maximal ljudnivå
Om 60 dB(A) ändå överskrids bör minst 
hälften av alla bostadsrum i en bostad vara 
vända mot en sida där 55 dB(A) ekvivalent 
ljudnivå inte överskrids vid fasaden och där 
70 dB(A) maximal ljudnivå inte överskrids 
under nattid (22-06). Om 70 dB(A) ändå 
överskrids bör nivån inte överskirdas med 
med än 10 dB och max 5 ggr/timme under 
dagtid (06-22). Med begreppet bostadsrum 
räknas rum för daglig samvaro och sovrum, 
kök ingår inte i begreppet. 

Planområdet ligger nära väg 1710 och 
Västkustbanan delar området i två. En buller- 
och trafikutredning har upprättats, Ramböll 
2020-01-28. Bullerutredningen baseras 
på trafikflöden som beräknats i upprättad 
trafikutredning (Ramböll 2020-01-27). Buller 
från järnvägen har beräknats för dagens 
situation och för prognosår 2040. 

Utredningen visar att riktvärden utomhus vid 
fasad och för uteplats överskrids i området 
på grund av närheten till Västkustbanan. 
Utmed järnvägen beräknas större delen av 
bostäderna få ekvivalenta ljudnivåer över 60 
dB(A) med den högsta nivån beräknad till 66 
dB(A). Det beräknas även vara flera bostäder 
som saknar en sida där riktvärden för uteplats 
underskrids. 

Utifrån detta har förslag på 
bullerskyddsåtgärder tagits fram. Åtgärderna 
är:
• Bullervall 6 meter hög ovan r.ö.k 

(rälsöverkant) på båda sidor om järnvägen 
i södra delen. 

• Bullerskärm 9 meter hög ovan 
r.ö.k (rälsöverkant) i anslutning till 
bullervallarna med utbredning norrut 
mot Skepparkroksvägen. 

• Bullerskärm 6,5 meter hög ovan r.ö.k 
(rälsöverkant) vid stationsläget i norra 
delen av planområdet. 

Med dessa bullerskyddsåtgärder får 
större delen av planområdet ljudnivåer 
som underskrider gällande riktvärden. 
Åtgärderna är dimensionerade för den 
framtida situationen enlig prognos 2040 då 
trafikeringen på Västkustbanan förväntas 
öka. Beräkningar visar att riktvärden i större 
utsträckning innehålls för dagens trafik på 
järnvägen. 

Efter samrådet har planförslaget reviderats 
och en kompletterande bullerutredning 
för ny bebyggelse har tagits fram. De 
aktuella bostäderna är de i sydöstra delarna 
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närmast järnvägen. Utredningen visar att 
riktvärdet utomhus vid fasad överskrids för 
några hus. Husen är 4-5 våningar höga och 
beräkningar visar att bullerskyddsåtgärderna 
ger en marginell dämpning på de övre 
våningsplanen. Enligt förordningen 
(2015:216) bör lägenheterna utformas så 
hälften av bostadsrummen är placerade mot 
en sida där 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå 
och 70 dB(A) maximal ljudnivå nattetid inte 
överskrids. Detta kan inte säkerställas för alla 
lägenheter i huset närmast järnvägen. För att 
gällande riktvärden ska innehållas för dessa 
byggnader behöver våningsantalet minskas, 
byggnaden placeras och utformas på ett 
sådant sätt att den skärmar buller från flera 
sidor eller andra tekniska åtgärder som gör 
att bullernivåer under riktvärden hålls. Detta 
säkerställs genom planbestämmelsen m3. 

För fyra bostadshus överskrids också 
gällande riktvärden för uteplats. Av dessa 
är två flerbostadshus där det bedöms att 
en gemensam uteplats kan anordnas inom 
respektive tomt. De två andra bostadshusen 
ligger på den västra sidan om järnvägen i 
norra delen av plaområdet. Överskridandena 
är marginella för både ekvivalent och 
maximal ljudnivå. Här bedöms lokala åtgärder 
vid uteplats medföra att gällande riktvärden 
uppfyllas. 

Buller har också beräknats för förskolans 

skolgård. Samtliga riktvärden för buller 
enligt Naturvårdsverkets vägledning (2017) 
beräknas innehållas. 

Flera olika bulleråtgärder har studerats och 
i dialog med Trafikverket ska åtgärd väljas. 
Det gäller både utformning och placering. 
Planförslaget avsätter en yta för skydd. Dessa 
ytor finns inte utmed hela järnvägen då vissa 
bulleråtgärder behöver placeras närmare 
järnvägen utanför planområdet. Detta ska 
regleras med avtal med Trafikverket. 

Planförslaget reglerar att startbesked inte 
får ges för nybyggnad av bostadshus förrän 
bullerskyddsåtgärder är genomförda.

RISKER
Planområdet delas av Västkustbanan. 
Järnvägen trafikeras både med person- och 
godståg. 

En riskbedömning har upprättats av WSP, 
2016-05-03. Målet med riskbedömningen är 
att identifiera och bedöma möjliga olyckor, 
förknippat med järnvägen, samt att ge svar 
på om planerad etablering kan uppföras med 
avseende på risknivån. Riskbedömningen
avser även att ge svar på om eventuella 
åtgärder måste genomföras för att möjliggöra  
planen. Då individrisken ligger under den 
undre gränsen kan bebyggelsen accepteras 
utan att några ytterligare riskreducerande 
åtgärder planeras. Dock kommer en bullervall 
alternativt bullerplank byggas vilket kommer 
att sänka risknivån ytterligare. Att järnvägen 
går i skärning medför även det en viss 
riskreducerande effekt men har endast i 
detta fall getts effekt som avåkningsskydd. 
Eftersom samhällsrisknivån ligger inom 
ALARP-området, innebär det att risknivån 
enligt definitionen är acceptabel om rimliga 
åtgärder vidtas. De åtgärder som föreslås 
eller som legat till grund för utredningen 
är att bebyggelsen placeras minst 40 meter 
från järnvägen, ytparkering är acceptabel 
minst 30 meter från järnvägen, befintliga 

Byggnader som berörs av den uppdaterade bullerutredningen

höjdskillnader och bullertågärder samt att 
friskluftintag på flerbostadhus placeras bort 
från järnvägen. 

Elektromagnetiska fält från järnvägen 
har också mätts, WSP 2016-05-17. Inga 
mätpunkter överskrider de lokala miljömålen 
eller gränsvärdena. 

Utredning av tågvibrationer har också 
genomförts, WSP 2016-05-31. Uppmätta 
komfortvibrationer i mark visar på 
en relativt låg vibrationsrespons från 
tågtrafiken. Under mätperioden uppmättes 
en maximal komfortnivå i riktning vinkelrätt 
järnväg på 0,2 mm/s (rms). Översiktlig 
beräkning i mark visar på hänsyn vid val av 
grundläggningsmetod och byggnadsstomme. 

RISK FÖR SKRED OCH HÖGA VATTENSTÅND
Planområdet ligger åtminstone + 15 meter 
över havet i den västra delen. Det finns 
ingen risk för att området berörs av stigande 
havsnivåer. 

Den geotekniska utredningen (Sigma 
Civil 2016-05-06, reviderad 2017-11-03) 
har uppdaterats med stabilitetsberäkning 
för en sektion mot järnvägen där nya 
bullervallar är tänkta att placeras. Resultaten 
visar att säkerheten mot stabilitetsbrott är 
tillfredsställande. Stabiliteten behöver dock 
utredas vidare vid detaljprojektering mot 
befintliga anläggningar och vid anläggning 
nära befintliga slänter. Bästa placering 
av bullervallar, ur stabilitetssynpunkt, 
är att släntfoten placeras 1 meter från 
befintligt släntkrön. Lämplig lutning på 
bullervallsslänterna är 1:3. Placeringen 
av bullervallar påverkas dock också 
av andra faktorer så som avstånd till 
järnvägsanläggningen och fastighetsgräns. 
Läs mer om bullervallarnas placering under 
kapitlet Hälsa och säkerhet; Buller. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING

VATTEN OCH AVLOPP
En VA-utredning för området har upprättats 
av WSP (2018-06-07 samt kompletering 
2020-07-09). Utredningen omfattar 
dricksvatten, spillvatten och fördröjning 
av dagvatten. Den ger också förslag på hur 
området ska höjdsättas för att säkerställa att 
dagvattenhanteringen kan ske utan risk för 
ny och befintlig bebyggelse i området samt 
för Västkustbanan. Området kommer att 
ingå i kommunalt verksamhetsområde för 
dricksvatten, spillvatten och dagvatten.

Dricksvatten och spillvatten 
Anslutningspunkt för dricksvatten finns vid 
väg 1710 i norr samt i Strandängsvägen i 
söder. Anslutningspunkterna tillhör två olika 
tryckzoner och kan därför inte kopplas ihop 
för att skapa rundmatning. 

I området måste nya brandvattenposter 
anordnas för att säkerställa 
brandvattenförsörjning enligt gällande krav.

Anslutningspunkt för spillvatten finns i 
Strandängsvägen i söder. Kapacitetskontroll 
på befintligt spillvattennät har gjorts i tidigare 
utredningar och bedömts vara tillräcklig för 
anslutning av aktuellt område.

Dagvatten och höjdsättning 
Dagvatten från gator och kvartersmark ska 
samlas upp i ledningssystem och fördröjs 
innan det för östra området leds vidare i 
befintlig ledning under järnvägen i södra 
delen av området till ett nytt utlopp i havet. 
Till denna ledning ansluts även västra delen 
av området som också förses med en yta 
avsedd för fördröjning. Den del i nordost 
som idag avvattnas till ett dikningsföretag 
kommer i och med denna exploatering att 
helt kopplas bort från dikningsföretaget.

Dagvattenhanteringen i området har studerats 
för att se konsekvenserna av ett 100-årsregn. 
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På plankartan regleras mark för fördröjning 
av dagvatten inom allmänplatsmark NATUR 
i den södra delen av planområdet, på båda 
sidor om järnvägen. Allmänplatsmark i 
områdets nordöstra del (NATUR) samt 
i anslutning till föreslagen skola (PARK) 
ska utformas så att de kan fungera som 
översvämningsyta. Omkringliggande mark 
behöver höjdsättas så att den lutar mot 
översvämningsytan.

Den norra delen av området öster om 
järnvägen är idag instängt på grund av en 
höjdrygg i anslutning till befintlig bebyggelse. 
Hela det västra området har höjdsats så att 
de kan transportera bort ytvattnet vid kraftig 
nederbörd.

Efter samrådet har planförslaget reviderats 
och den planerade bebyggelsen i den gamla 
grustäkten har flyttats och ansluter numer 
till huvudgatan till öster. För att studera 
konsekvenserna av förändringen har en 
kompletterande VA-utredning tagits fram 
som visar att förändringen inte försvårar 
VA-försörjningen. Trots detta blir området 
mellan järnvägen och bebyggelsen instängt 
och därför måste en säker vattenväg för 
ytvatten skapas i form av ett dike utmed 
järnvägen. Diket landar i översvämningsytan 
i söder. För att undvika översvämning 
säkerställs och vid behov fördjupas befintligt 
dike ner till Lingvallentunneln ca 160 meter 
söderut. Nya skyddsvallar mellan järnvägen 
och den nya bebyggelsen kommer också att 
styra ytvatten bort från järnvägen.

Karta från komplettering av VA-utredningen som visar anslutningspunkter och slänten för flerbostadshusen på norra sidan, 
öster om järnvägen. Vägen som illustreras ner till järnvägenär inte längre en del av planförslaget. (WSP 2020-07-16)
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BORTLEDANDE DIKE

R-51-1-02

TECKENFÖRKLARING

NY DAGVATTENLEDNING
NY SPILLVATTENLEDNING

HÄNVISNINGAR

KOORDINATSYSTEM

FÖR VA-PROFILER SE RITNINGAR R-51-2Q-01 - R-51-2Q-05

PLAN: SWEREF 99 1330
HÖJD: RH 2000

NY VATTENLEDNING

NEDSTIGNINGSBRUNN DAG- / SPILLVATTEN

BRANDPOST PÅ VATTENLEDNING
AVSTÄNGNINGSVENTIL PÅ VATTENLEDNING

IN-/UTLOPP

FÖR GATUPROFILER SE RITNINGAR M-31-2Q-01 - M-31-2Q-02

VA

MARK

FG +XX.XX

+XX.XX FÖRESLAGEN NY MARKHÖJD

FÖRESLAGEN NIVÅ FÄRDIGT GOLV

VÄGKANT
VÄGMITT

Ä

Området väster om järnvägen lutar naturligt 
åt väster och sydväst mot befintlig bebyggelse 
som är lägre belägen utmed kusten. För 
att undvika att den befintliga bebyggelsen 
tar skada vid kraftig nederbörd anläggs ett 
avskärande dike väster om den planerade 
bebyggelsen. Diket leds söderut mot 
översvämningsytan.

TELE OCH BREDBAND
Det finns optokabel på södra sidan om 
Skepparkroksvägen i den östra delen. 
Därefter går ledningen över på norra sidan av 
vägen. 

Teleledningar ligger i Skepparkroksvägen 
samt utmed gatan i östra delen. Det finns 
en ledning som leder från östra delen av 
grustäkten söderut genom hela planområdet. 
Utmed den västra höjdryggen leder också en 
ledning. 

VÄRME
Det finns ingen gas eller fjärrvärme i 
området. Varje enskild bostad får ombesörja 
sin egen uppvärmning.

EL
Det finns en elledning på södra sidan om 
Skepparkroksvägen i den östra delen. 
Därefter går elledningen över på norra 
sidan av vägen. En elledning går från 
Skepparkroken i norr över fastigheten  51:1 
rakt söderut mot den befintliga husraden inne 
i området. Denna ledning behöver flyttas. 
En yta för transformatorstationer avsetts i 
planområdets nordöstra del.

AVFALL
Av kommunen anlitad entreprenör svarar 
för avfallshantering enligt kommunens 
föreskrifter. 

KONSEKVENSER ÖVERGRIPANDE
MILJÖMÅL
Det svenska miljömålssystemet består av ett
generationsmål, sexton miljökvalitetsmål och

tjugofyra etappmål. Det miljökvalitetsmål
som främst bedöms beröras av planförslaget
är ”God bebyggd miljö”. Med bakgrund av
vad som redovisas i denna planbeskrivning
bedöms detaljplanen bidra till uppfyllelse av
det miljökvalitetsmålet.

Dagvatten hanteras i enlighet med Miljöplan 
2014-2021, 2012-12-04, och fördröjs innan 
det leds vidare till havet. Gödande ämnen 
från jordbruksmark minskar. Befintlig 
vegetation bevaras och befintlig vattenspegel 
sparas. Gång- och cykelnätet förbättras och 
nya bostäder föreslås i anslutning till ett väl 
etablerat kollektivtrafiknät. 

EKOLOGISKA KONSEKVENSER
Planområdets struktur utgår ifrån befintliga 
förhållanden för att till stor del bevara 
befintliga gröna strukurer och vatten. 
Obebyggd mark tas i anspråk vilket är en 
irreversibel åtgärd. Jordbruksmarken har dålig 
avkastning och hagmarken har dålig hävd 
varvid de ekologiska värdena bedöms låga.  

SOCIALA KONSEKVENSER
Genom föreslagen byggnation i planområdet
skapas nya bostäder i ett kollektivtrafiknära 
läge och i anslutning till befintlig 
infrastruktur. Detta ger förutsättning för ett 
hållbart resande. 

Genom att detaljplanen medger en variation i 
bebyggelsetyper och upplåtelseformer skapas 
förutsättningar för mångfald.
Barnperspektivet har beaktats genom 
att stora centrala allmänna ytor för lek 
och rekreation avsätts och kopplingar 
till omgivningen stärks med gång- och 
cykelvägar. 
Tillgängligheten till området ökar med tydliga 
stråk som kopplas till omgivningen. Gång- 
och cykelväg utmed Skepparkroksvägen 
skapar en ökad trygghet i området.
Planområdet ingår i kommunens 
bostadsförsörjningsplan för åren 2016-2019 
och är ett av tre prioriterade områden.
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BARNKONVENTIONEN
Utformningen av det offentliga rummet 
ska ligga i linje med samhällets åtagande 
gentemot Barnkonventionen. Detta handlar 
om att säkerställa och utveckla miljöer där 
barn och unga kan ges en trygg, trivsam och 
tillgänglig plats där de kan vistas på egna 
villkor. Planförslaget möjliggör nya platser 
för barn att vistas på iform av friväxande 
natur samt anlagda park- och lekmiljöer. 

EKONOMISKA KONSEKVENSER
Planområdet är beläget i direkt anslutning till
Skepparkroken och Barkåkra station. 
Detta medför att befintlig infrastruktur 
kan utnyttjas på ett effektivt sätt utifrån ett 
kommunalekonomiskt perspektiv. En väl 
utbyggd kollektivtrafik genererar en viktig 
ekonomisk uppsida i form av samhällsnytta. 
Skåne som region blir också attraktivare med 
en tillgänglig kollektivtrafik. 

Exploateringen innebär en ökad driftskostnad 
för park- och naturmark på skattesidan med 
ungefär följande siffror:
- Västra området:
Naturmark ca 10 tkr / år.
Parkmark ca 72 tkr / år
- Östra området:
Naturmark ca 6 tkr /år
Parkmark ca 153 tkr /år
Lek/aktivitetsyta ca 30 tkr/år

För gatumark och gång- och cykelvägar 
innebär exploateringen en ökad driftskostnad 
på skattesidan med ungefär följande siffra:
- 680 tkr / år
Denna summa inkluderar beläggningsarbete, 
barmarksunderhåll och vinterväghållning. 
 
Dessutom tillkommer drift av bulleråtgärd, 
skärm eller bullervall plus skärm.

Exploateringen innebär ökade skatteintäkter
till kommunen från de som flyttar in i 
området.

KULTURELLA KONSEKVENSER
Planområdet ligger i en fornlämningsrik 
region. Planförslaget berör inga gravhögar 
eller skymmer höjdryggen i söder. Planarbetet 
har föregåtts av en kulturhistorisk bedömning 
där området har bedömts lämpligt för 
bebyggelse.

HÄLSA OCH SÄKERHET
Planområdets läge i anslutning till 
Västkustbanan har inneburit att risk, 
vibrationer och elektromagnetiska fält har 
utretts. En utbyggnad av planförslaget 
bedöms inte medföra problem med hälsa och 
säkerthet.

MELLANKOMMUNALA FRÅGOR
Planområdet bidrar till att stärka flyplatsen 
som regional och nationell nod vilket gynnar 
övriga kommuner i regionen. Förslaget 
skapar också förutsättningar för ett ökat 
kollektivtrafikresande.
 
ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Trafikverket har idag ett avtalsservitut på 
en serviceväg ner till stationen som belastar 
fastigheter Baråkra 55:1. Servicevägen syftar 
till att säkerställa en vägförbindelse till 
järnvägen för tillsyn och underhåll. Planens 
genomförande gör att servicevägens dragning 
måste ändras vilket gör att avtalservitutet 
måste förändras innan antagande. 
Servicevägen kommer till stor del ligga 
utanför planområdet, men med planens 
genomförande måste vägen delvis flyttas 
enligt illustraionen på sid 20. Kostnaden 
för ombyggnaden regleras i avtal mellan 
kommunen och Trafikverket. 
 
PLANENS GENOMFÖRANDE 
PLANFÖRFARANDE
Detaljplanen handläggs med utökat 
planförfarande.

TIDPLAN
Detaljplanen förväntas kunna antas av 
Kommunfullmäktige 2:a kvartalet 2021.

ORGANISATORISKA FRÅGOR
  
GENOMFÖRANDETID
Detaljplanens genomförandetid är 5 år från 
den dag planen vinner laga kraft.

HUVUDMANNASKAP
Kommunen är huvudman för allmän 
platsmark. 

AVTAL
Planavtal har upprättats mellan kommunen 
och exploatören som reglerar åtagande för
kostnader för framtagande av detaljplanen
inklusive erforderliga utredningar. Någon
planavgift tas därmed ej ut i bygglovsskedet.

Exploateringsavtal ska upprättas mellan 
Ängelholms kommun och PEAB. För att 
avtalet skall träda i kraft skall kommunen 
besluta om avtalet innan man beslutar om 
antagande av detaljplanen. 

Om kommunen vill få till stånd en skola i 
området behöver en dialog om mark föras.

Avtal ska upprättas med Trafikverket 
avseende bullerskydd ut mot Västkustbanan.
 
ANSVARSFÖRDELNING
Förprojektering av VA och gata har gjorts
av konsult på uppdrag av kommunen och
bekostats av exploatören. 

Exploatören kommer anlägga och 
iordningställa allmän platsmark efter 
kommunens krav och anvisningar och sedan 
överlämna detta till kommunen. 

Utbyggnad av vatten och avlopp ingår också i 
exploatörens åtaganden. 

Exploatören kommer stå för kostnader för
fastighetsbildning. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

FASTIGHETSBILDNINGSÅTGÄRDER, 
GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR M.M.
Fastighetsbildning är tänkt att följa gränser
för kvartersmark. Kvartersmarken kan sedan
styckas i fastigheter utifrån planbestämmelser
om minsta fastighetsstorlek.

LEDNINGSRÄTT OCH SERVITUT 
Trafikverket har ett trädsäkringsservitut 
utmed järnvägen som har beaktats i förslaget. 

Trafikverket har en serviceväg ner till 
tågstationen med servitut över fastigheten 
Barkåkra 55:1. Denna serviceväg kommer att 
byggas om för att möjliggöra uppförandet 
av bullerskydd, samt kopplas ihop med 
kommunal gata. Avtalsservitutet kommer 
därför att förändras.

Fastigheten Barkåkra 55:1 har servitut för 
vatten. Detta belastar fastigheten Barkåkra 
55:1. Detta servitut ska tas bort eller ändras 
då fastigheten ska anslutas till vattenledningar 
inom planområdet.  

I planområdets södra del planläggs 
områden mellan bostadshusen längs 
med Strandängsvägen som idag är 
planlagd som allmän plats, GATA med 
enskillt huvudmannaskap. Med planens 
genomförande kommer denna mark blir 
NATUR med kommunalt huvudmannaskap 
vilket innebär att kommunen kommer sköta 
marken.

FASTIGHETSKONSEKVENSER
Fastigheten Barkåkra 45:23 ska övergå till 
allmän platsmark. Allmän platsmark inom 
planområdet ska föras till fastigheten  
Barkåkra 45:23 genom fastighetsreglering.  
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EKONOMISKA FRÅGOR
ÖVERGRIPANDE
Ängelholms kommun har tagit fram 
riktlinjer för exploateringsavtal 
och markanvisningsavtal, antagen 
av kommunstyrelsen 2019-11-11. 
Riktlinjerna innefattar också en modell 
för medfinansieringsersättning för 
kostanden som kommunen bidragit med 
till utbyggnaden av Barkåkra station. 
Medfinansieringsersättningen baseras på 
förväntad byggnation av bostäder inom 
influensområdet. Ersättningen beräknas 
genom den nya byggrätt (antal m2 BTA 
bostäder) som möjliggörs enligt detaljplanen. 
Ersättningen fastställs genom tecknande av 
exploateringsavtal mellan exploatören och 
Ängelholms kommun. 

PLANEKONOMI
Exploatören står för kostnader för 
byggnation av allmänna platser. Aktuell mark 
för allmän platsmark är:
• Ombyggnad av Skepparkroksvägen med 

gång- och cykelväg
• Gator i området
• Gång- och cykelväg som ansluter till 

Kyrkostigen
• Gångstråk utmed slänt på västra sidan
• Gångstråk genom de två parkområden på 

östra sidan
• Bulleråtgärder utmed järnvägen
• Komplettering av dike utmed järnvägen 

till Lingvallentunneln
• Utbyggnad av vatten och avlopp
Framtida drift och underhåll av allmänna 
platser står kommunen för. Se tidigare under 
”Ekonomiska konsekvenser”. 

För att säkerställa dagvattenhantering i 
området ska fastigheten Barkåkra 45:23 
överföras till allmän platsmark. Denna 
byggrätt ska exploatören kompensera.
De ekonomiska förutsättningarna för en 
eventuell flytt av privata ledningar eller 
pumpstation nere i gropen ska utredas vidare.

Flyttningar eller andra åtgärder som krävs för 
att säkerställa Skanovas kabelanläggningars 
funktion ska bekostas av exploatören/
fastighetsägaren. 

KOSTNADER FÖR 
FASTIGHETSBILDNINGSÅTGÄRDER OCH ÖVRIGA 
KOSTNADER
Exploatören kommer stå för kostnader för
fastighetsbildning.

INLÖSEN, ERSÄTTNING
Planförslaget innebär ingen inlösen.

TEKNISKA FRÅGOR

TEKNISKA UTREDNINGAR
Följande utredningar har upprättats:
• Bullerutredning Barkåkra 55:1 

Ängelholm, Ramböll, 2020-01-28 
• Komplettering av trafikutredning för 

Barkåkra 55:1, Ramböll, 2020-01-27 
• Komplettering Bullerutredning, Barkåkra 

55:1, Ramböll, 2020-06-15
• VA-utredning för detaljplan Barkåkra 

55:1 Ängelholm., WSP, 2018-06-07 
• PM Ängringar detaljplan Barkåkra 55:1, 

WSP, 2020-08-17
• PM kulturmiljö dp Barkåkra 55:1, Wallin 

kulturlandskap och arkeologi, 2020
• Geoteknisk utredning, Sigma Civil, 2016-

05-16
• Markteknisk undersökning, Sigma Civil, 

2016-05-16
• Riskutredning, WSP, 2016-05-03
• Vibrationsutredning, WSP, 2016-05-31
• Magnetfältsmätning, WSP, 2016-05-17

I tidigare planarbeten har också följande 
utredningar upprättats:
• En kulturhistorisk analys, Valhall - en 

landskapsanalys, Regionmuseet, 2005
• En kulturhistorisk analys, Projekt 

Barkåkra, Regionmuseet, 2008

MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER
Planhandlingarna har upprättats av 
planarkitekt Katinka Lovén, Anna Heyden, 
Anna Bjerndell och Edvin Hansson 
Planenheten. Fastighetsförteckningen 
har framtagits av Anna Simes, Kart- och 
mätenheten. 

Övriga som varit delaktiga i planarbetet är:  
Henrik Bertheden, projektenheten,
Johan Lundahl, VA-enheten
Lars-Gunnar Ludvigsson, fd. mark- och 
exploateringschef
Sara Elmefjärd, Kamila Ziemecka, Linda 
Wijk, Mark- och exploateringsenheten
Maria von Post och Angelica Hunyor, 
miljöenheten
Johan Iacoby, bygglovsenheten
Helena Persson, Hanna Sandgren Hanzén, 
Ann-Kristin Wiinberg, Camilla Lundgren, 
Annica Jörgensson, Peter Björkqvist och 
Susann Toft, stadsmiljö
Jonas Trulsson, planeringschef  skola
Lena Åström, chefsstrateg Samhälle
Pontus Swahn, fd. stadsarkitekt
Helena Östling, Katja Berg, Katinka 
Lovén, Anna Bjerndell, Anna Heyden, 
Edvin Hansson, Malin Haraldsson och Carl 
Fogelklou, planenheten.
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Samhälle/Planenheten

Ängelholm den 30 september 2020

Edvin Hansson
Planarkitekt

Linda Svederberg 
Planchef

Information om behandling av personuppgifter (GDPR)
Som information vill vi upplysa om att personuppgifter som inkommer i ärendet behandlas endast i detta specifika planärende samt vid utläm-
nande av handlingar enligt offentlighetsprincipen. Den rättsliga grunden för behandlingen är myndighetsutövning enligt PBL. Källor: Till fastig-
hetsförteckning är; fastighetsinformationsregistret (FIR), statens personadressregister (SPAR). Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig. Om 
du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter används eller om du vill att dessa skall ändras är vi tacksamma för skriftligt besked 
om detta till Kommunstyrelsen, 262 80 Ängelholm.



Upprättad av Samhälle/
Planenheten 

Ängelholms kommun
2020-09-30
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