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INLEDNING
SYFTE
Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) är att ge beslutsfattarna tillgång till 
beslutsunderlag som möjliggör en ökad 
miljöhänsyn och som leder fram till bättre 
beslut ur miljösynpunkt. Kraven som ställs på 
innehållet i en miljökonsekvensbeskrivning 
för en detaljplan regleras av bestämmelserna 
i 6 kap 12 § miljöbalken. Syftet med 
miljökonsekvensbeskrivningen är att belysa 
detaljplanens miljöpåverkan. De aspekter 
som bedömts kunna medföra betydande 
miljöpåverkan har  identifierats i samråd med 
Länsstyrelsen. 

Syftet med denna 
miljökonsekvensbeskrivning är att belysa 
eventuell miljöpåverkan på riksintresse 
kustzon, friluftsliv och rörligt friluftsliv, 
hushållning av marken samt landskapsbilden.

UPPDRAGET 
Uppdraget är att upprätta en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) till 

detaljplanen som möjliggör framför allt 
bostäder inom fastigheten Barkåkra 55:1. 
Kommunstyrelsen beslutade den 12 augusti 
2015 §299 att meddela positivt planbesked 
samt att pröva planläggning enligt ansökan. 

GEOGRAFISK AVGRÄNSNING
Den geografiska avgränsningen för 
miljökonsekvensbeskrivningen är vägområdet 
kring väg 1710 och Skepparkroksvägen, 
Skälderviken i väster samt jordbruksmark 
och naturmark i söder. Området är större 
än planområdet. Av kartan nedan framgår 
områdesavgränsningarna. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
RIKSINTRESSEN
Planområdet ingår i influensområde för 
väderradar, vilket ingår i riksintresse för 
totalförsvaret. Ängelholms flygplats omfattas 
av riksintresse som omfattas av hänsyn till 
flyghinder, flygbuller och elektromagnetisk 
störning. Västkustbanan, som delar 
planområdet, är utpekat som riksintresse 
för kommunikation. Riksintresse för 

område för MKB

planområde

Röd streckad linje är avgränsningen för planområdet och gul heldragen linje är avgränsningen för 
miljökonsekvensbeskrivningen. 
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kommunikationer innebär att det ska skyddas 
mot åtgärder som påtagligt kan försvåra 
tillkomst och utnyttjande av anläggningen. 

Planområdet omfattas också av riksintresse 
för kustzonen, riksintresse för friluftsliv 
och riksintresse för rörligt friluftsliv. 
Dessa riksintressen ingår i avgränsningen 
för miljökonsekvensbeskrivningen. 
Riksintressena beskrivs längre fram i 
handlingen. 

ÖVERSIKTSPLAN (ÖP)
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. 

Den fördjupade översiktsplan som tidigare 
fanns för Barkåkra har ersatts av ÖP 2035. 

DETALJPLAN
Planområdet är inte detaljplanelagt sedan 
tidigare. Området delas i två av järnvägen. 
Barkåkra station ligger i anslutning till 
planområdet. 

ÖVRIGA INTRESSEN OCH PLANER
Inom planområdet finns ett antal 
stengärdesgårdar och en damm som omfattas 
av biotopskydd enligt 7 kap miljöbalken. 
Befintliga stengärdesgårdar sparas och 
skyddas i planförslaget. Området kring 
dammen avsätts som naturmark i planen. 

Planområdet omfattas inte av kommunal 
naturvårdsplan eller Länstyrelsens program 
för skydd av tätortsnära natur (2003). 
Planområdet omfattas inte av kommunens 
bevarandeprogram. 

Ett kulturmiljöstråk löper utmed kusten, 
Skånelinjen - Per-Abin linjen (Länsstyrelsen). 
Det är en försvarslinje som tydligt visar 
Skåne som gränsprovins från 1940-talet. 
Värn finns utmed hela Skånes kust och skulle 
förhindra mindre båtar, sjöstridsvagnar och 
trupper att nå land. Det finns inga värn inom 
planområdet. 

Planområdet angränsar till länsstyrelsens 
kulturmiljöprogram, Särskilt värdefull 
kulturmiljö för Barkåkra-Skepparkroken-
Ängeltofta. I kulturmiljöprogrammet står: 
”Områdets kulturhistoriska intresse är knutet till 
de förhistoriska lämningarna, odlingslandskapet och 
en av kustnäringen präglad bebyggelsemiljö. Av stor 
betydelse för det agrarhistoriska värdet är framför 
allt det skotska farmsystemet. Det före detta F 10:s 
anläggning i Barkåkra tydliggör krigsmaktens 
utveckling under efterkrigstiden.” 

Landskapsbildsskydd enligt 19 § 
Naturvårdslagen gäller inte inom området. 

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). 
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AVSIKTSFÖRKLARING BARKÅKRA NORRA 
ÄNGELHOLM
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. 

PLANFÖRSLAGET
Syftet med planen är att utveckla 
området kring den nya stationen till en 
varierad blandstad. Planläggningen avser 
enbostadshus, radhus- parhus, kedjehus 
och flerbostadshus samt möjlighet till skola 
och handel. Bostäder önskas med olika 
upplåtelseformer. Förslaget bedöms motsvara 
ca 450 bostäder. Syftet är också att säkerställa 
gröna kilar i området samt att utveckla stråk 
och kopplingar. 

BEHOVSBEDÖMNING AV 
MILJÖBEDÖMNING
BEHOVSBEDÖMNING
Vid genomförandet av en detaljplan ska det 
bedömas om planförslaget kan medföra 
betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 
§ plan- och bygglagen och 6 kap 11-18 § 
miljöbalken (MB). En behovsbedömning 
enligt 6 § förordning (1998:905) om 
miljökonsekvensbeskrivningar har upprättats 

den 20 jan 2016 där det konstaterades 
att planförslaget eventuellt kan antas ge 
betydande miljöpåverkan.

Bedömningen har gjorts utifrån 
planförslagets innehåll, typen av 
påverkan och områdets egenskaper 
i enlighet med 4 § förordningen om 
miljökonsekvensbeskrivningar, samt 
bilagorna 2 och 4 till samma förordning.

De frågeställningar som tas upp i 
behovsbedömningen är:
• Påverkan på riksintressen enligt 3 och 4 

kap miljöbalken är oklart
• Influensområde flygplatsen – hinderfria 

områden kan påverkas.
• Planområdet är utsatt för buller, risk och 

elektromagnetiska fält från järnvägen. 
• Stengärdesgårdar som är biotopskyddade. 

Avses dock sparas. 
• Artskydd enligt miljöbalken 8 kap – finns 

fjärilarter på banområdet. Från och med 
november 2017 finns fynd av större 
vattensalamander.

• FÖP/ÖP - motstridigt yttrande från 
länsstyrelsen

• Erosion – risk för ras i branter kan finnas
• Grundvattenflöde – dagvattenhantering 

behöver utredas.
• Lokalklimat
• Grönstruktur 
• Påverkan på landskapsbild/kulturmiljö
• Arkeologi 
• Förorenad mark på grannfastighet
• Jordbruksmark tas i anspråk – 

hushållning med mark.
 
MKB-AVGRÄNSNING
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:
• Riksintressen Kustzon 
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• Riksintresse Rörligt friluftsliv 
• Riksintresse Friluftsliv  
• Hushållning med mark
• Landskapsbild/kulturmiljö

I november 2017 rapporterades 
fynd av större vattensalamander 
i området och avgränsningen för 
miljökonsekvensbeskrivningen har utökas för 
att omfatta även groddjur. 

Övriga frågor hanteras inom ramen för 
detaljplanen.
    
ALTERNATIV 
NOLLALTERNATIV
Nollalternativet innebär att 
markanvändningen inte förändras i området i 
större omfattning. Viss utbyggnad i området 
kan ske genom avstyckningar. 

ALTERNATIV ÖSTRA
Alternativ östra innebär en utbyggnad enbart 
på den östra sidan av Västkustbanan, enligt 
överenskommelse med Länsstyrelsen den 
18 februari 2016. Alternativet innebär en 
utbyggnad av bostäder, ca 400 lägenheter, i 
varierade former med möjlighet till skola och 
centrumändamål.  

PLANALTERNATIV 
Planalternativet innebär en utbyggnad i 
enlighet med planförslaget, på båda sidor 

Avgränsning alternativ östra. Avgränsning planalternativ.

om järnvägen. Planförslaget medger 
enbostadshus, radhus- parhus, kedjehus 
och flerbostadshus samt möjlighet till skola 
och handel. Bostäder önskas med olika 
upplåtelseformer. Förslaget bedöms motsvara 
ca 450 bostäder. Befintlig grönstruktur ska 
bevaras i området och stråk och kopplingar 
ska utvecklas.   

På västra sidan föreslås fristående bostadshus 
i upp till två våningar. Centralt i området 
föreslås en park som inramas av befintliga 
stengärdesgårdar. Mot befintlig bebyggelse i 
väster sparas befintlig vegetationsridå inom 
ett naturområde. 

På östra sidan föreslås högre och tätare 
bebyggelse mot stationen och centralt i 
området. Flerbostadshus kan uppföras i 
upp till 8 våningar. Mot Skepparkroksvägen 
föreslås flerbostadshus i upp till 5 våningar. 
Husen är lägre för att anpassa skalan mot 
gatumiljön. I de södra delarna och mot det 
öppna landskapet föreslås lägre bebyggelse 
i 2 våningar. Detta för att bebyggelsen ska 
anpassas ut mot landskapet. En central park 
avsätts för lek och aktiviteter.

Befintlig grönstruktur bevaras för att ge 
området en bra struktur och variation. Ut 
mot järnvägen avsätts skyddsområden för 
bulleråtgärder. Dagvatten fördröjs inom 
planområdet.
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MILJÖKONSEKVENSER
RIKSINTRESSE KUSTZON

NUVARANDE FÖRHÅLLANDEN
Kuststräckan och planområdet ligger inom 
riksintresseområde för Kustzon enligt 4 
kap 4 § Miljöbalken. 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 
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...” Det är alltså möjligt 
med utveckling av befintlig tätort. 

Länsstyrelsen har avgränsat riksintresse 
Kustzon i sin rapport, Skånes kustområden 
- ett nationallandskap (2001:35). De samlade 
natur- och kulturvärdena är avgörande för 
bedömningen. Värdena beskrivs utifrån 

fyra aspekter: landskapsbild, strukturer och 
samband, områden och objekt samt friluftsliv 
och turism. Därefter görs en beskrivning 
av samlade värden och vad som kan hota 
värdena. Slutligen görs rekommendationer 
för området och dess utvecklingspotential 
beskrivs. Planområdet ligger inom 
Nordvästkusten mellan Hallandsgränsen och 
Höganäs. ”Området berör kommunerna Båstad, 
Ängelholm, Helsingborg och Höganäs. Kuststräckan 
omfattar Skånes mest dramatiska kustpartier med 
både klippstup och flacka jordbruksmarker.” 

Landskapsbild
Landskapet domineras av två urbergshorstar 
(bergsryggar), Hallandsås i norr och Kullen i 
söder. Från Hovs hallar till Vejbystrand finns 
gamla strandbetesmarker. Innanför vidtar ett 
öppet och relativt småskaligt odlingslandskap 
med långa siktlinjer. 

Strukturer och samband i landskapet
Kuststräckan är varierad med sandstränder 
inne i Skälderviken och klippstränder på 
halvöarna som sticker ut i landskapet. Det är 
en lång kuststräcka med olika strandmiljöer. 
Havet har präglat kustzonen vilket syns i 
många välbevarade fiskelägen. Innanför 
kusten ligger odlingsmarker som framför allt 
har präglats av laga skifte. I landskapet finns 
synliga fornlämningar, framför allt gravhögar 
samt ett stort antal dungar och ridåer som ger 

Riksintresse Kustzon

1:20000

0 m 500m 1000m

Avgränsning av området för riksintresse kustzon. 
Områden som är särskilt utpekade inom 
riksintresseområdet. Planområdet är utpekat med röd pil. 
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ett varierat landskap. På Ängelholmsslätten 
finns många förhistoriska lämningar där flera 
gravhögar från bronsåldern finns i Barkåkra 
socken.

Områden och objekt
Ett antal områden är särskilt utpekade inom 
riksintresseområdet. De framgår av kartan på 
föregående sida. 
 
Friluftsliv och turism
”Genom sin topografi och brutna kuststräcka 
har kustområdet förhållandevis stora 
kvarvarande områden som är tillgängliga för 
det rörliga friluftslivet i ett i övrigt uppodlat 
landskap. Nivåskillnader med vida utsikter, 
ett småskaligt och ålderdomligt landskap och 
många välbevarade bebyggelsemiljöer skapar 
stor attraktionskraft för turism och fritid.” 
Kuststräckan har stor betydelse för det 
rörliga friluftslivet där stora delar är tillgänglig 
för besökare. Skåneleden ’Från kust till 
kust’ löper från Ängelholm till Torekov. 
Framförallt i de inre delarna av Skälderviken 
finns fina sandstränder. Övriga stränder 
består av steniga och långgrunda partier som 
inte är så attraktiva för bad. Kuststräckan 
har rika naturförhållanden. Fågelskådning är 
populärt och koncentreras till Skälderviken 
och Kullaberg. Fornlämningar utgör också ett 
intressant inslag för turism. Ridning är också 
populärt. 

Samlade värden
Kusten är varierad med många olika typer 
av stränder som skapar en rik naturmiljö. 
Kullaberg och Bjärehalvön är markanta inslag 
i landskapsbilden och skapar dramatiska 
möten mellan branta horstar (bergsryggar) 
och det flacka jordbrukslandskapet och 
havet. Området är mindre intensivt odlat och 
innehåller större andel naturområden och 
bevarade äldre kulturmiljöer. Det finns också 
många synliga fornlämningar.

Bebyggelsestrukturen och landskapet är 
präglad av laga skifte. Det finns många små 

biotoper och historiska spår som ökar den 
biologiska mångfalden. Sambandet med 
byarna inåt land och strandbetesmarkerna 
vid havet har en viktig funktion för den 
historiska upplevelsen av landskapet. 

Längs kusten finns ett stort antal objekt 
med särskilt höga värden, som Hallands 
väderö, Hovs hallar, Kullen, den inre delen 
av Skälderviken med sitt rika fågelliv och 
Bjärehalvöns rika fornlämningsbestånd. 

Vattenmiljöer har höga biologiska värden och 
är särskilt föroreningskänsliga. Skälderviken 
är påverkat av övergödning från jordbruket. 

Sammanfattningsvis har kuststräckan 
ett mycket högt attraktionsvärde och är 
en av de mest besökta kuststräckorna 
i Skåne för turism och friluftsliv. 
Rekreationsmöjligheterna och tillgängligheten 
till kustzonen är viktig för det rörliga 
friluftslivet. 

Anspråk som hotar värdena
Tätortsutbyggnad innebär ofta ingrepp i de 
värden som riksintresset vill bevara. De mest 
attraktiva områdena ligger vid kusten. Oftast 
är det förenat med de största naturvårds- 
och kulturmiljövårdsvärdena (här nämns 
inte planområdet som exempel). Förtätning 
kan påverka naturvärden vid utglesning av 
trädbestånd. Friluftslivets tillträde kan också 
försvåras vid förtätning. 

De mest aktuella hoten mot 
landskapsbilden är vindkraft, master och 
infrastrukturförändringar. Betesmarker 
växer också igen vilket utarmar flora och 
framkomligheten minskar för friluftslivet. En 
ökad turism och ett ökat friluftsliv kan också 
medföra slitage och störningar för djur.  

Rekommendationer
Komplettering av bebyggelse bör främst 
lokaliseras på insidan av etablerad 
kustbebyggelse. Kustzonen har så stora 
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värden för naturvård-, kulturmiljövård och 
friluftsliv att en alternativ lokalisering är att 
föredra om förutsättningarna finns.

Den traditionella bebyggelsen finns främst i 
byar och fiskelägen samt som gårdsmiljöer i 
det öppna skifteslandskapet. Nya byggnader 
och samlingar av byggnader kan upplevas 
som störande om inte hänsyn tas både till 
placering och utförande. Vid planläggning 
och tillståndsgivning vid bygglovsärenden bör 
särskilt stor hänsyn tas till detta.
Den areal som omfattas av allemansrätt 
är begränsad inom kustzonen och 
tillgängligheten beror på om betesmarker 
bevaras och att markvägar, stigar och 
ägogränser är tillgängliga för det rörliga 
friluftslivet.

Åtgärder bör vidtas för att minska 
näringsbelastningen och annan förorening till 
vattendragen som mynnar i kustzonen.

Utvecklingspotential
Bjäre- och Kullahalvön är redan välkända 
utflykts- och turistområden. Det är viktigt 
att bevara skötselberoende naturområden 
samt att bevara och vårda fornlämningar 
och bebyggelsemiljöer. En utveckling av 
friluftsliv och turism måste ske med omsorg 
så att befintliga värden inte påverkas negativt. 
Att stimulera betesdrift i gamla fäladsmarker 
ökar tillgängligheten och bevarar biologiska 
värden. 

Befintliga kulturmiljövärden har potential 
att utvecklas som utflykts och turistmål. 
Tillgänglighet och pedagogisk information är 
centralt. 

Det finns stor potential för utveckling av 
friluftslivet genom att öka tillgänglighet, 
innehåll, övernattningsmöjligheter 
och kommunikationer. Till exempel 
kan vandringsleder och strövstigar 
som kanaliserar besökandet och ökar 
tillgängligheten etableras (fokus på horsterna 

(bergsryggarna)). Området är redan attraktivt 
för turism och det kan förbättras med 
satsning på information om fornlämningar, 
angöringspunkter och pedagogisk 
information. 

Kommunens bedömning/tolkning av 
riksintresset för planområdet
Fokus i riksintressebeskrivningen är 
Kullaberg, den inre delen av Skälderviken 
samt Bjärehalvön med strandängar ner till 
Vejbystrand. Planområdet ligger inte inom de 
särskilt utpekade områdena. De värden som 
beskrivs som centrala i riksintresset ligger 
inte inom detta område i kommunen. 

TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR SKÅNE
För att sätta riksintresset i sitt sammanhang 
är det relevant att studera regional 
kollektivtrafikplanering. Planområdet utgör 
en unik nod i nordvästra Skåne med buss, tåg 
och flyg i samma område. Det ligger också i 
direkt anslutning till tätort (Skepparkroken).

Region Skåne har upprättat 
Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2016 
- ett strategiskt dokument för utvecklingen 
av en attraktiv kollektivtrafik i Skåne. 
Programmet omfattar planer fram till 2025 
(ett nytt håller på att tas fram). I programmet 
finns mål för hur kollektivtrafiken 
ska utvecklas. Kollektivtrafiken är 
strukturbildande och det finns starka 
samband mellan regional kollektivtrafik 
och fjärrtrafik. Kollektivtrafiken ska vara 
effektiv och framkomligheten måste 
förbättras. I planen redovisas Barkåkra 
station som en genomförd utvecklingsåtgärd 
2016. Kommunerna har störst inflytande i 
investeringar och har en central uppgift att 
säkra sin egen utveckling. Kommunerna ska 
också bidra till en stärkt regional utveckling. 
Ett mål är att överbrygga de inomregionala 
skillnader som finns i regionen och få 
olika regioners styrkor att stärka varandra. 
Skåne har en mycket större tätortstäthet än 
övriga delar i Sverige. Skåne består av två 
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arbetsmarknadsregioner som behöver knytas 
ihop bättre samt förbättra kopplingarna till 
regionala kärnor och deras omland. Det finns 
flera mål som är kopplade till att resandet 
med kollektivtrafik ska öka och ha god 
tillgänglighet. 

Region Skåne har gjort ett antal strategiska 
ställningstaganden. Attraktiv kollektivtrafik 
ska utvecklas i Skåne men också i Sydsverige 
och Öresundsregionen. Det är viktigt att 
satsa på geografisk tillgänglighet. Det finns 
ett samband mellan bebyggelsetäthet och 
vilken typ av färdmedel som väljs. ”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.” Järnväg 
utgör ett huvudstråk, det vill säga ett starkt 
stråk. I och med Hallandsåstunneln stannar 
persontrafiken sedan december 2015 vid 
Barkåkra station. För att skapa en attraktiv 
kollektivtrafik krävs också utbyggda och 
funktionella gång- och cykelvägar mellan 
en orts målpunkter och till den regionala 
trafiken. ”Den regionala kollektivtrafiken har stor 
betydelse för den interregionala och internationella 
tillgängligheten. Det gäller kopplingen till 
järnvägsstationer med interregional trafik och till 
flygplatserna.” Sambanden behöver stärkas. 
Barkåkra ligger nära Ängelholm/Helsingborg 
flygplats och det finns utvecklingspotential att 
stärka sambanden mellan de olika trafikslagen 
vilket är relativt unikt i Skåne.    

En utbyggnad av kollektivtrafiken är en stor 
kostnad men en väl utbyggd kollektivtrafik 
genererar en viktig ekonomisk uppsida i form 
av samhällsnytta. Skåne som region blir också 
attraktivare med en tillgänglig kollektivtrafik. 

KONSEKVENSER  - NOLLALTERNATIV
Nollalternativet innebär att området behåller 
befintlig markanvändning, åkermark och 
betesmark av dålig skötsel. Området har 
idag låga biologiska värden, inga synliga 

fornlämningar och tillgängligheten är låg. 
Områdets kvaliteter består i ett öppet 
landskap som ger en visuell kvalitet och 
upplevelsen av en obebyggd zon nära kusten. 
Befintlig kollektivtrafiknod bedöms inte 
utnyttjas fullt ut. Det kan finnas risk att 
trafiken därmed slutar stanna vid stationen. 
Detta innebär en stor samhällsekonomisk 
kostnad. 

KONSEKVENSER - ALTERNATIV ÖSTRA
Alternativ östra innebär en exploatering på 
östra sidan om järnvägen. En exploatering på 
östra sidan saknar koppling till befintlig tätort 
(Skepparkroken) och en exploatering enbart 
i denna del bedöms inte falla innanför ramen 
för utveckling av befintlig tätort. 

Förslaget bedöms uppfylla Region 
Skånes Trafikförsörjningsprogram där 
kollektivtrafiken ska vara strukturbildande 
vid tätortsutbyggnad. Däremot bedöms 
förslaget sakna stadsbyggnadsmässiga 
sammanhang.  Det innebär en ny etablering 
av en stationsort. 

KONSEKVENSER - PLANFÖRSLAG
Planförslaget innebär utbyggnad av 
befintlig tätort, Skepparkroken, i anslutning 
till en värdefull kollektivtrafiknod. 
Planförslaget bedöms uppfylla Region 
Skånes Trafikförsörjningsprogram där 
kollektivtrafiken ska vara strukturbildande vid 
tätortsutbyggnad. 

Planförslaget utgår ifrån att bevara befintliga 
grönstrukturer och utblickar. Befintlig damm 
berörs delvis av förslaget då den föreslås 
omformas något. Dammen omfattas av 
biotopskydd och dispens ska sökas. Befintliga 
vegetationsridåer och dungar sparas inom 
allmän platsmark, park- och naturområden. 

Planområdet ingår i en helhet men har inga 
särskilt utpekade natur- eller kulturvärden. 
Det finns inga synliga fornlämningar som 
är en viktig del av riksintresset. Området 
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ingår i riksintressebeskrivningen som ett 
småskaligt jordbrukslandskap. Däremot är 
utblickarna begränsade på grund av områdets 
vegetationsridåer. Från väg 1710 finns en 
begränsad utblick mot havet, den första 
havskontakten man har utmed väg 1710 från 
Ängelholm. Denna utblick bibehålls genom 
att lägre bebyggelse placeras i det området. 

Tillgängligheten till området utvecklas med 
rekreativa stråk, parker samt naturmark och 
kopplingarna till omgivningen stärks. Detta 
bidrar till att öka de rekreativa värdena i 
området. Skåneleden berörs ej av förslaget 
och tillgängligheten till kuststräckan påverkas 
inte negativt.

Planförslaget bedöms inte medföra 
betydande miljöpåverkan då områdets natur- 
och kulturvärden inte bedöms påverkas 
betydande. 

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING
Planförslaget bedöms påverka riksintresset 
i och med att området tas i anspråk för 
bebyggelse. Områdets placering på insidan av 
en etablerad kustbebyggelse och i anslutning 
till befintlig tätort gör att planområdet 
bedöms lämplig för exploatering med 
hänvisning till utveckling av befintlig tätort 
(Skepparkroken). Exploatering i en regional 
kollektivtrafiknod motiverar utbyggnad och 
är ett starkt samhällsekonomiskt intresse. 

Områdets värden är inte en del av kärnan i 
riksintresset, ligger i anslutning till tätort samt 
ingår i en kollektivtrafiknod och förslaget 
bedöms därmed inte medföra betydande 
miljöpåverkan. 

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER
Inga åtgärder föreslås. 

RIKSINTRESSE RÖRLIGT FRILUFTSLIV

NUVARANDE FÖRHÅLLANDEN
Planområdet ligger inom riksintresseområde 
för rörligt friluftsliv enligt 4 kap 2 § 
miljöbalken - 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”.
Planområdet utgörs av åker- och hagmark. 
Sommartid nyttjas marken för hästbete i den 
västra delen. På den östra sidan har också 
bete förekommit men numera är staketet 
delvis raserat. I den östra delen finns en 
grusväg som leder fram till några bostäder. 
Denna nyttjas idag för promenader. Vägen 
ansluter i sydväst till gång- och cykelväg mot 
Skälderviken, den så kallade Kyrkstigen. 
Utmed kusten går Skåneleden. Badstrand 
finns i Skepparkroken. 
  

Utskrift från Tekis-GI

Avgränsning av området för riksintresse rörligt friluftsliv. 

Björkhagen

Skälderviken

Skepparkroken
Station

Karta som visar tätorterna utmed kusten. Skepparkroken 
inom markering och gröna pilar visar gröna kilar som 
bevaras enligt planförslaget. 
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KONSEKVENSER  - NOLLALTERNATIV
Nollalternativet innebär att området behåller 
befintlig markanvändning. Den grusväg 
som leder runt i det östra området kan 
fortsatt nyttjas för promenader. Blandtrafik 
kommer fortsatt ske på Skepparkroksvägen. 
Kyrkstigen behåller befintlig utformning som 
enkel grusväg. 

KONSEKVENSER - ALTERNATIV ÖSTRA
Alternativ östra bedöms utveckla det rörliga 
friluftslivet i området då stråk kan utvecklas 
i området. Den obebyggda marken på västra 
sidan innebär att ett visuellt rekreativt värde 
säkerställs. 

Alternativ östra bedöms inte påverka 
riksintresset negativt då befintliga stråk inte 
berörs och nya utvecklas. 

KONSEKVENSER - PLANFÖRSLAG
Planförslaget bedöms stärka det rörliga 
friluftslivet då stråk och kopplingar till 
omgivningen utvecklas och stärks. Den 
västra sidan kompletteras med ett stråk som 
får kopplingar till stationen samt kusten. 
På östra sidan utvecklas kopplingarna 

söderut till Skälderviken. Tillgängligheten till 
stationen och kusten förbättras i och med 
utbyggnad av gång- och cykelväg utmed 
Skepparkroksvägen.  

På båda sidor om järnvägen avsätts två 
parkområden där det finns möjlighet för lek 
och rekreation. 

Planförslaget bedöms inte påverka 
riksintresset negativt då befintliga stråk inte 
berörs och nya utvecklas. 

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING
Planförslaget bedöms inte påverka 
riksintresset betydande. Förutsättningar för 
rörligt friluftsliv utvecklas i området. 

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER
Inga åtgärder föreslås.

RIKSINTRESSE FRILUFTSLIV

NUVARANDE FÖRHÅLLANDEN
Planområdet ligger inom riksintresse för 
friluftsliv enligt 3 kap 6 § miljöbalken. 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.”

Centralt i riksintresse för friluftslivet är: 
”Områden av riksintresse för naturmiljön respektive 
friluftslivet ska skyddas mot sådana åtgärder som 
kan påtagligt skada naturmiljön. Med påtaglig 
skada på naturmiljön avses påtaglig skada på 
värden i naturmiljö som har betydelse från allmän 
synpunkt och som inte kan återskapas eller ersättas 
om de en gång förstörs. Områden av riksintresse 
för friluftslivet ska ha stora friluftsvärden sett i ett 

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.
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nationellt perspektiv på grund av särskilda natur- 
och kulturkvaliteter, variationer i landskapet och en 
god tillgänglighet för allmänheten.” 
 
”Med friluftsliv avses i detta sammanhang vistelse 
utomhus i natur- eller kulturlandskapet för 
välbefinnande och naturupplevelser utan krav på 
tävling. Områden av riksintresse för friluftslivet 
har så stora värden på grund av natur och 
kulturkvaliteter att de är eller kan bli attraktiva 
för besökare från hela eller en stor del av landet 
eller utlandet. När det gäller områden som är av 
riksintresse för friluftslivet spelar förutsättningarna 
för naturupplevelser och friluftsverksamhet samt 
tillgänglighet för allmänheten stor roll. Värderingen 
hänger samman med hur stort och ostört ett 
område är och om natur- och kulturföreteelserna 
är särskilt attraktiva för en nationell publik, 
till exempel genom att området har tilltalande 
utsiktspunkter och utflyktsmål. Att det finns för 
landet särskilt goda förutsättningar för till exempel 
bad, båtliv, vandring, fritidsfiske eller vintersport 
kan innebära att området är av riksintresse. Till 
väsentliga naturkvaliteter för friluftslivet hör bland 
annat variationen i landskapet. Möjligheterna till 
naturupplevelser och friluftsverksamheter av olika 
slag är vanligen större ju mer omväxlande miljön är. 
Områdenas värde förhöjs vanligen av kombinationer 
av naturtyper, intresseaspekter och urvalskriterier.” 
(Naturvårdsverket)

Planområdet ligger inom område Bjärehalvön 
med Hallandsåsen, Riksintressebeskrivningen 
är från 1989 men är just nu under 

bearbetning. Länsstyrelsen har skickat förslag 
på ny beskrivning till Naturvårdsverket 
men den skiljer sig inte nämnvärt från den 
ursprungliga riksintresseavgränsningen. 

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. Den sydvästra 
sidan av Bjärehalvön är ett sluttande 
jordbrukslandskap mot Skälderviken 
med Kullaberg i fonden. Skogarna på 
Hallandsåsens sydslutning pekas ut som 
värdefullt för vandring. Strandområdet vid 
Skälderviken har flera goda sandstränder med 
tillgång till service, vandrings- och cykelleder. 
Skåneleden pekas ut som en viktig led. 
Bjärehalvön är särskilt fornlämningsrikt. 

I riksintressets sammanfattande värdetext 
står: ”Bjärehalvön med Hallandsåsen är genom sitt 
läge, sin storlek och lättillgänglighet och sin vackra 
natur både av internationellt och nationellt värde för 
friluftslivet.” (Naturvårdsverket)

KONSEKVENSER  - NOLLALTERNATIV
Nollalternativet innebär att området 
behåller befintlig markanvändning. 
Området har begränsad tillgänglighet men 
har ett upplevelsevärde vid utevistelse i 
ett naturlandskap. Området är dock inte 
av nationell betydelse och är påverkat av 
järnvägen. De värden som finns på platsen 
är mer av lokal karaktär. Däremot finns en 
omväxlande och tilltalande landskapsbild. 
Järnvägen upplevs dock som en barriär i 
området. 

KONSEKVENSER - ALTERNATIV ÖSTRA
Mark som tas i anspråk för bebyggelse är 
en oåterkallelig åtgärd. Detta i sig skulle 
kunna bedömas påverka riksintresset. De 

Riksintresse Friluftsliv

1:20000

0 m 500m 1000m

Avgränsning av området för riksintresse friluftsliv. 
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värden som finns i området bedöms dock 
inte vara av den karaktär att de kan anses ha 
friluftsvärden i ett nationellt perspektiv på 
grund av särskilda natur- och kulturkvaliteter. 
En kulturhistorisk analys, Valhall - en 
landskapsanalys, genomfördes 2005 av 
Regionmuseet. Planområdet har bedömts 
lämpligt för sammanhängande bebyggelse ur 
kulturmiljösynpunkt. Befintlig natur bedöms 
inte ha höga biologiska värden. Hagmarken 
på västra sidan bevaras och bidrar med en 
omväxlande och tilltalande landskapsbild 
i området. Det är dock inget område som 
upplevs från omgivningen utan endast vid 
färd ner till Skepparkroken. 

Bebyggelse på östra sidan järnvägen 
bedöms inte påtagligt skada natur- eller 
kulturkvaliteterna i området. 

KONSEKVENSER - PLANFÖRSLAG 
Planförslaget innebär att området tas i 
anspråk för bostadsbebyggelse med större 
sammanhängande allmänna ytor, park- och 
naturmark. Det ger goda förutsättningar för 
rekreation och friluftsliv. 

Mark som tas i anspråk för bebyggelse är 
en oåterkallelig åtgärd. Detta i sig skulle 
kunna bedömmas påverka riksintresset. De 
värden som finns i området bedöms dock 
inte vara av den karaktär att de kan anses ha 
friluftsvärden i ett nationellt perspektiv på 
grund av särskilda natur- och kulturkvaliteter. 
En kulturhistorisk analys, Valhall - en 
landskapsanalys, genomfördes 2005 av 
Regionmuseet. Planområdet har bedömts 
lämpligt för sammanhängande bebyggelse ur 
kulturmiljösynpunkt. Befintlig natur bedöms 
inte ha höga biologiska värden. Däremot är 
en sammanhängande grönstruktur värdefull. 
Befintlig damm och stengärdesgårdar 
omfattas av biotopskydd. Stengärdesgårdarna 
ska bevaras inom parkmark. Dammen ska 
bevaras inom naturmark men berörs delvis 
och dispens ska sökas hos Länsstyrelsen för 
åtgärden.

Planområdet ligger utanför de områden som 
särskilt omnämns i riksintresset. 

En utbyggnad i området bedöms inte 
påtagligt påverka natur- och kulturkvaliteterna 
i området. Befintliga grönstrukturer samt 
biotoper bevaras och området kommer ha 
förhållandevis stor andel grönyta. Förslaget 
kommer också innebära en ökad möjlighet 
för rekreation. 

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING
Planförslaget bedöms inte påverka 
riksintresset betydande.

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER
Inga åtgärder föreslås.

RIKSINTRESSE HUSHÅLLNING MED MARK

NUVARANDE FÖRHÅLLANDEN
Grundläggande bestämmelser för hushållning 
med mark- och vattenområden regleras i 3 
kap miljöbalken. 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 man vid 
ianspråktagande av jordbruksmark föra 
en diskussion utifrån; produktionsvärde, 
marknadsvärde, naturvärde, kulturhistoriskt 
värde, landskapskaraktär, rekreativa värden, 
kretsloppsvärden och landskapskaraktär/
landskapsbild. Vid ianspråktagande av 
jordbruksmark ska det finnas ett stort 
samhällsekonomiskt intresse och motiven 
ska beskrivas. I diskussionen ska området 
sättas i ett nationellt perspektiv, till exempel 
utveckling av regionen med flyg och tåg. I 
och med att det är en oåterkallelig åtgärd och 
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det är viktigt att beskriva konsekvenserna av 
åtgärden och kvaliteten på marken.

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.  Idag är 
området delvis inhägnat och de rekreativa 
stråken är begränsade. Upplevelsen av 
området kan dock bidra till rekreativa värden. 
Ur ett nationellt perspektiv är det viktigt att 
utveckla regionen i kollektivtrafiknoder. I 
området finns både buss, tåg och flyg. 

Jordbruksverket klassificerade åkermarken 
på 70-talet. Planområdet ingår ej som 
jordbruksmark i klassningen. Synen 
på jordbruksmarken har förändrats. 
Länsstyrelsen har upprättat planunderlag för 
jordbruksmarken, Markhushållning i planeringen 
- Jordbruksmarken i Skåne, 2015. Av den 
framgår att besluten kring hushållning med 
jordbruksmarken är en fråga för den enskilde 
kommunen men där kommunens beslut kan 
få betydelse både regionalt och nationellt. 
En långsiktig hållbar markanvändning måste 
medge både fortsatt hög jordbruks- och 
livsmedelsproduktion samt upprätthålla 
biologisk mångfald och landskapets 
kulturvärden. Vid planläggning ska mark och 
vattenområden användas för de ändamål som 
områdena är mest lämpade för med hänsyns 
till beskaffenhet läge och behov. Företräde 
ska ges åt sådan användning som från 
allmän synpunkt medför en god hushållning. 
(Plan- och bygglagen 2 kap 2 §) Vidare ska 
planläggning med hänsyn till natur- och 
kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt 
mellankommunala och regionala intressen 
främja bland annat en ändamålsenlig struktur 
(grönområden, kommunikationsleder), 
långsiktig hushållning med marken, en god 
ekonomisk tillväxt samt bostadbyggande och 
utveckling av bostadsbeståndet (PBL 2 kap 3 
§). 

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 strukturbildande 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. Att 
förtäta och utveckla bebyggelse längs redan 
etablerade stråk är centralt ur både klimat 
och energisynpunkt. Det är också viktigt 
att exploatera med hög exploateringsgrad i 
befintliga kollektivtrafiknära lägen.  

KONSEKVENSER  - NOLLALTERNATIV
Nollalternativet innebär att området behåller 
befintlig markanvändning. Det innebär 
fortsatt jordbruk inom en mindre yta samt 
eventuellt bete på övrig mark. 

KONSEKVENSER - ALTERNATIV ÖSTRA
Alternativ östra innebär samma förslag som 
planförslag på östra sidan om järnvägen, se 
beskrivning nedan. På västra sidan bibehålls 
befintlig markanvändning. Tillfälligt bete kan 
förekomma och ett obebyggt område lämnas 
utmed kusten innanför befintlig bebyggelse. 
En utbyggnad nära en kollektivtrafiknod 
på mark som har ett lågt brukningsvärde 
bedöms inte påverka riksintresset betydande.

KONSEKVENSER - PLANFÖRSLAG
Planförslaget innebär ianspråktagande av 
åkermark och hagmark. Mark ska användas 
för de ändamål de är mest lämpade. 
Området ligger i en stark kollektivtrafiknod 
med både flyg, tåg och buss. Detta ger 
förutsättningar för en hållbar stadsutveckling. 
Kollektivtrafiknoden bedöms vara av 
både regionalt och nationellt intresse. 
Planförslaget stärker kollektivtrafiken och 
koncentrerar bebyggelse till en befintlig 
kollektivtrafiknod. Stråk förstärks och 
kopplingar till omgivningen förbättras. Större 
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sammanhängande ytor avsätts som park- och 
naturmark vilket skapar förutsättningar för 
att utveckla rekreation i området.  

Planförslaget innebär en utbyggnad av 
befintlig tätort där utspridd bebyggelse 
tagit området i anspråk. Det finns ett stort 
behov av bostäder och planområdet är med 
i kommunens bostadsförsörjningsplan som 
ett av tre prioriterade områden. Planförslaget 
medger en varierad bebyggelse som kan 
erbjuda bostäder för olika samhällsgrupper. 

Att ta obebyggd mark i anspråk är en 
oåterkallelig åtgärd. Åkermarken bedöms 
ha ett lägre brukningsvärde än normalt och 
hagmarken är av dålig skötsel. Naturvärdena 
bedöms låga i området. Befintlig vegetation, 
som finns inom planområdet, bevaras dock 
i stor utsträckning då sammanhängande 
grönstrukturer bedöms värdefulla. 
Bostadsbebyggelse bedöms lämpligt utifrån 
ett hushållnings- och samhällsekonomiskt 
perspektiv. 

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING
Planförslaget innebär ianspråktagande av 
mark som avses i hushållningsbestämmelsen. 
Detta innebär påverkan på riksintresset. 
Området bedöms lämpligt för bebyggelse ur 
ett hushållnings- och samhällsekonomiskt 
intresse då utbyggnad sker i anslutning 
till en befintlig kollektivtrafiknod. Marken 
utnyttjas också med en hög exploateringsgrad 
vilket är viktigt vid ianspråktagande av 
oexploaterad mark. Marken har också ett 
lågt brukningsvärde. Däremed bedöms inte 
påverkan på riksintresset vara betydande. 

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER
Inga åtgärder föreslås. 

LANDSKAPSBILD/KULTURMILJÖ

NUVARANDE FÖRHÅLLANDEN - LANDSKAPSBILD
Planområdet består till stor del av obebyggd 
mark. Det finns både åker- och hagmark. 

Västkustbanan delar området. På den 
östra sidan om järnvägen finns uppväxt 
vegetation runt en damm och en håla i den 
nordöstra delen. Mot stationen finns en 
gammal grustäkt som numera är igenväxt. 
Höjdskillnaderna är dramatiska. Den så 
kallade gropen upplevs dock först när 
man kommer fram till den då den döljs 
av vegetationen. På den västra sidan av 

Dammen i det östra området.

Den gamal grustäkten, den så kallade gropen.

Vegetationsridån i det västra området. 
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järnvägen finns en vegetationsridå utmed den 
västra kanten ner mot havet. 

Järnvägen bildar en tydlig barriär i landskapet. 
Från järnvägsbron breder ett öppet landskap 
ut sig utmed Skepparkroksvägen där 
havet skymtar i vägens förlängning bakom 
vegetation. Från järnvägsbron kan man se 
Skälderviken i söder.

Från väg 1710 skymtar man havet i en smal 
passage för första gången efter Ängelholm, 
strax norr om entrén till Valhall park. 
Utblicken är markerad med grön pil på kartan 
nedan.

Tre välavgränsade landskapsrum framträder i 
området. 

Landskapsrum 1 upplevs vid infarten 
till Skepparkroken samt utmed 
Skepparkroksvägen. Från vägg 1710 
söderifrån är den skymd av vegetation kring 
bebyggelse vid infarten. Rummet har en 
otydlig gräns norrut där de öppna ytorna 
breder ut sig. 

Landskapsrum 2 upplevs inte från 
omgivningen. Befintlig rad med villor har 
delvis visuellt kontakt med havet. Befintlig 
grusväg utgör ett lokalt rekreationsstråk som 
däremed har visuell kontakt med havet. 

1

2
3

Skepparkroksvägen väg 1710

Karta som visar de tre landskapsrummen. 

Landskapsrum 1 sett från Skepparkroksvägen norrifrån. 

Landskapsrum 2 sett från villaraden inne i området.

Landskapsrum 3 sett från nordvästra hörnet av 
planområdet.

Landskapsrum 3 upplevs framförallt från 
Skepparkroksvägen efter järnvägsbron. Det 
har en tydlig vegetationsgräns mot väster.
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NUVARANDE FÖRHÅLLANDEN - KULTURMILJÖ
Det finns kända fornlämningar inom 
planområdet. En särskild arkeologisk
utredning upprättades av Wallin 
kulturlandskap och arkeologi, 2009, i 
samband med fördjupad översiktsplan (FÖP) 
för Barkåkra. Den arkeologiska utredningen
föregicks av en inventering av området, 
genomgång av historiskt kartmaterial samt 
genomgång av fornminnesregistret. Under 
detaljplanearbetet har Wallin kulturlandskap 
och arkeologi tagit fram ett PM som 
behandlar ytorna öster om järnvägen som 
inte ingick i utredningsområdet 2009.

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 förhållande 
för bevarande. Fornlämning nr 132 (rest av 
tegelbruk) i Barkåkra i planområdet östra del 
säkerställs genom att fornlämningen med 
tillhörande skyddszon planläggs för natur- 
samt parkmark. 

En kulturhistorisk analys, Valhall - en 
landskapsanalys, genomfördes 2005 av 
Regionmuseet. Utredningen redogör för 

fornlämningar i området samt fastställer vilka 
områden som ut 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 
Kristianstad. Utredningen beskriver, förutom 
fornlämningar, kulturmiljöer i området och 
vilka värden de har. 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 
och återfinns i kartmaterial från 1600-talet. 
Troligtvis har den en ännu längre kontinuitet 
som färdväg. 

Öster om Valhall park växte ett rationellt 
odlingslandskap fram i slutet av 1700-talet 
och i början av 1800-talet. Carl Georg 
Stjärnsvärd på Ängeltofta gård var pionjär 
och genomförde jordbruksreformer.  Detta 
landskap går fortfarande att utläsa men 
berörs ej av förslaget. 

Barkåkra kyrkby har anor från tidig medeltid 
och omges av kyrkogård, prästgård och 
klockaregård. Denna berörs ej visuellt av 
förslaget. 

Under första hälften av 1900-talet tillkom 

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)
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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.

Den gamla flygflottiljen F 10 etablerades 
1944. Det finns många tidstypiska byggnader 
inom området och en tydlig grönstruktur. 

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 för Barkåkra-
Skepparkroken-Ängeltofta (Länsstyrelsen). 

KONSEKVENSER  - NOLLALTERNATIV
Nollalternativet innebär att området behåller 
befintlig markanvändning med väl definierade 
öppna landskapsrum inramade av befintlig 

vegetation. Befintlig kontakt med havet 
bibehålls. 

KONSEKVENSER - ALTERNATIV ÖSTRA
Alternativ östra innebär en utbyggnad på 
östra sidan järnvägen. Kontakten med havet 
från väg 1710 kommer att bibehållas. 

Landskapsbilden söderifrån från Valhall 
park och väg 1710 kommer att förändras. 
Bakom befintlig vegetationsridå kommer 
den högre bebyggelsen i de inre kvarteren 
att synas. Denna förändring bedöms påverka 
landskapsbilden men ej betydande. Befintligt 
vegetation bryter ner skalan på bebyggelsen. 

Norrifrån utmed väg 1710 och vid entrén 
till Skepparkroken kommer landskapsbilden 
förändras från ett öppet landskap till ett 
tätare stadslandskap. Detta medför en 
stor förändring av landskapsbilden och en 
betydande påverkan. Se under planförslag. 
Den västra sidan av järnvägen kommer ha en 
oförändrad landskapsbild. 
Alternativ östra ligger inom del som 
har bedömts lämplig att bebygga ur 
kulturmiljösynpunkt och bedöms inte 
påverka kulturmiljön. 

KONSEKVENSER - PLANFÖRSLAG
Planförslaget innebär en utbyggnad inom 
hela planområdet. Kontakten med havet från 
väg 1710 kommer att bibehållas. Befintlig 
vegetation har bedömts värdefull som ett 
strukturbildande element och bevaras inom 
området. Detta minskar upplevelsen av 
bebyggelsen från det omgivande landskapet 
och därmed landskapsbilden. 

Landskapsbilden från Valhall park och väg 
1710 söderifrån kommer att förändras. 
Bakom befintlig vegetationsridå kommer 
den högre bebyggelsen i de inre kvarteren 
att synas. Denna förändring bedöms påverka 
landskapsbilden. Befintligt vegetation bryter 
ner skalan på bebyggelsen. Entrén till 
Skepparkroken kommer att förändras med 

Befintlig glugg där havskontakt uppstår och som bibehålls 
vid alternativ östra.
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bebyggelse. Detta medför en förändring och 
en betydande påverkan på landskapsbilden. 
Utmed Skepparkroksvägen avsätts en bred 
zon som inte kan bebyggas för att skapa en 
grön miljö kring vägen. Detta bryter också 
ner skalan på bebyggelsen. 

På den västra sidan av järnvägen föreslås 
enbart enbostadhus i upp till två våningar. 
Bebyggelsen skala bedöms inte påverka 
landskapsbilden betydande då den 
harmoniserar med intilliggande bebyggelse. 
Befintlig vegetationsridå sparas och bildar en 
skärm mellan ny och befintlig bebyggelse. 

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING
Nybyggnad medför alltid en förändrad 
landskapsbild. Hur landskapsbilden påverkas 
beror på täthet och höjd på bebyggelsen. 
Högre hus ger en större omgivningspåverkan 
och bedöms påverka landskapsbilden 
betydande. Det är därför viktigt att bevara 
befintlig vegetationsstruktur då befintlig 
vegetation bidrar till att minska påverkan. 
Planförslaget utgår ifrån områdets 
vegetationsstruktur för att bevara befintlig 
vegetation. Befintlig vegetation bevaras 
genom att främst läggas inom allmän 
platsmark. Lägre enbostadhus bedöms inte 
påverka landskapsbilden betydande. 

Planförslaget bedöms inte påverka 
kulturmiljön betydande. Området bedöms ur 
kulturmiljösynpunkt lämpligt att förtäta. 

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER
Befintlig vegetation ska så långt som möjligt 
bevaras i området för att ge stöd till den nya 
bebyggelsen. Ny vegetation ska planteras, 
både inom allmän platsmark och inom 
kvartersmark. 

3D-modell över föreslagen bebyggelse

Vy vid entrén till Skepparkroken från väg 1710. 
Området kommer bebyggas med radhus eller villor i 
upp till två våningar. En öppning bevaras som skapar 
siktlinjer in i grönområdet som ska bevaras.

3D-modell sett från väster

Perspektiv över det västra området. Befintlig 
vegetationsridå syns till höger.
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GRODDJUR
NUVARANDE FÖRHÅLLANDEN
Efter att större vattensalamander påträffats i 
november 2017, i skogsslänten ut mot havet, 
har området inventerats under våren och 
sommaren 2018 (Ekologgruppen 2018-08-
23).  

Områden som har inventerats framgår av bild 
nedan. Inventeringen genomfördes under 
april-augusti 2018 vid fyra tillfällen, i första 
hand för att leta efter lekande groddjur och 
därefter håva efter yngel i utvalda småvatten. 
Vid samma tillfällen gjordes även eftersök av 
groddjur på land. Varmt och fuktigt väder 
eftersträvades vid besöken. Information om 
groddjursfynd har dessutom inhämtats från 
några personer boende inom området. 
Säsongen 2018 var på många sätt extrem 
vädermässigt, med kallt och vintrigt väder 
in i april, samt därefter direkt mycket varmt 
och torrt under flera månader. Leken 
blev därför kortvarig i april, varefter de 
grundaste dammarna torkade ut i förtid 
under loppet av maj. De dammar som höll 
vatten under hela sommaren var endast den 
stora dammen i Barkåkra öster, samt den 
cementerade dammen vid växthusen i norr. 
Det bör således poängteras att det redovisade 

resultatet endast motsvarar en säsong, och 
samtidigt en något speciell gällande väder och 
vattennivåer.

Västra sidan
På västra sidan har identifierats förekomst 
av större vattensalamander, mindre 
vattensalamander och vanlig padda. I de 
två dammarna sågs minst 20 exemplar av 
mindre och större vattensalamander i båda 
dammarna. I betesmarken påträffades vanlig 
padda. 

Det är uppenbart att årets extremt torra och 
varma väder fått de grunda dammarna att 
torka ut i förtid. Förmodligen håller de vatten 
tillräckligt länge under ett ”normalår” för att 
groddjursbestånden ska överleva på längre 
sikt. Bedömningen blir att båda dammarna 
bör bevaras, om man vill bevara det isolerade 
groddjursbeståndet. Förmodligen har 
salamandrar funnits i dammarna under lång 
tid, eftersom åtminstone den norra dammen 
finns markerad på äldre kartor. Lövskogen 
västerut fungerar troligen som en viktig 
landmiljö.

Östra sidan
På östra sidan har identifierats förekomst 
av större vattensalamander, mindre 
vattensalamander, vanlig groda och vanlig 
padda. Fynden var betydligt färre på denna 
sidan. Ute i hagen påträffades enstaka 
mindre vattensalamander och groda. I den 
stora dammen noterades rom av vanlig 
groda och senare yngel. I cementdammen 
utanför planområdet hittades mindre 
vattensalamander och vanlig padda. En 
större vattensalamander hittades under en 
stock vid den stora dammen vid ett av de 
senare inventeringstillfällena. Det är osäkert 
var den större vattensalamandern leker men 
det är troligt att föryngring sker i den stora 
dammen. Det är mindre troligt att arten 
vandrar in från dammar i omgivningen på 
grund av avstånd. Inga groddjur påträffades 
nere i gropen. Det finns många gömställen 

Områden som inventerats för större vattensalamander/
groddjur. 



23

G
RA

N
SK

N
IN

G

Dnr: PL 15-0019 KS 2015/688 SBN 2020/216
Miljökonsekvensbeskrivning för Barkåkra 55:1 m fl

 
KONSEKVENSER  - NOLLALTERNATIV
Nollalternativet innebär att området kvarstår 
som igenväxt hagmark och åker. Den större 
vattensalamandern bedöms kunna fortleva i 
området.  

KONSEKVENSER - ALTERNATIV ÖSTRA
Alternativ östra innebär en utbyggnad 
på östra sidan järnvägen. På västra sidan 
kommer miljön vara oförändrad för den 
större vattensalamandern. På den östra sidan 
har skyddszoner avsatts kring dammen och 
gröna stråk har säkerställts.

KONSEKVENSER - PLANFÖRSLAG
Planförslaget innebär en anpassning till de 
miljöer som har utpekats som habitat för den 
större vattensalamandern. På västra sidan 
har skyddsområden kring befintliga dammar 
avsatts och kopplingar till vegetationsridån i 
väster som utgör livsmiljöer har säkerställts. 
Den större vattensalamandern bedöms 
inte röra sig i nordsydlig riktning utan 
västerut mot vegetationsridån. Det är där 
lek-, land- och övervintringsmiljö finns. En 
riktad skötsel i området kan gynna områdets 
beståndoch på så vis stärka den större 
vattensalamanderns livskraftighet i området. 
Vid exploatering kan man också utveckla 
skogsridån i väster med nya rösen som kan 
utgöra övervintringsplats. 

Bedömningen är att planförslaget är anpassat 
så att biotopskyddsdispens inte behöver 
sökas. 

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER
En skötselplan ska upprättas för den 
allmänna platsen för att säkerställa att 
ytorna fortsatt utgör habitat för den större 
vattensalamandern.

men branten utgör troligtvis en barriär. 
Salamandrarna bedöms vandra i östvästlig 
riktning snarare än nordsydlig, mellan 
dammar och skogsridån.  

Förändringar generellt
Utifrån inventeringen föreslogs också 
ändringar av planförslaget för att befintligt 
groddjursbestånd ska kunna fortleva ostört 
i området. Befintliga lekdammar ska finnas 
kvar samt en viss buffertzon kring dem, 
minst 30 meter. Det innebär en justering av 
tomtmark. En koppling mellan dammar och 
lövskogsridån i väster bevaras. Vid justering 
av förslaget bedöms groddjuren kunna 
överleva på längre sikt.  

Efter inventeringen har en fördjupad 
utredning tagits fram för att mer ingående 
utreda hur hänsyn kan tas till den större 
vattansalamandern vid exploatering (Ekoll 
AB 2019). Utredningen fokuserar på vad som 
krävs för att groddjur ska kunna leva inom 
ett område och ha en god bevarandestatus. 
Det som krävs är tillgång till lekvatten och 
lämpliga landmiljöer där de kan finna föda, 
skydd och övervintring. Kraven på livsmiljöer 
varierar från art till art men generellt kan 
man säga att det inom ett område av någon 
kvadratkilometer (km2) bör finnas 4-5 
vatten och att vandringar mellan dessa och 
landmiljöerna inte hindras av vägar och 
annan infrastruktur. Detta kan innebära 
längre förflyttningar, men vanligen inte 
längre än 500 meter. Bedömningen är att 
beståndet idag inte har god bevarandestatus 
utifrån att det inte finns en baslokal med 
god reproduktion och att järnvägen utgör en 
spridningsbarriär. En slutsats är att om dessa 
områden exploateras kan beståndet av större 
vattensalamander inte tåla några försämringar 
vad gäller livsmiljöer. Snarare är beståndet 
i behov av förbättrad tillgång på lekvatten, 
något som bör vägas in i planförslaget. 
Samtidigt bör vandringsvägar och livsmiljöer 
på land finnas inom spridningsavstånd.



24

G
RA

N
SK

N
IN

G

Dnr: PL 15-0019 KS 2015/688 SBN 2020/216
Miljökonsekvensbeskrivning för Barkåkra 55:1 m fl

UPPFÖLJNING
LANDSKAPSBILD
Nyplantering av träd ska regleras i 
exploateringsavtal och följas upp i takt med 
att området byggs ut.

Befintlig vegetation ska tillåtas vara natur 
inom naturmark. 
 
MILJÖMÅL

Enligt 6 kap 12 § miljöbalken ska en 
miljökonsekvensbeskrivning innehålla en 
beskrivning av hur relevanta miljökvalitetsmål 
beaktas i en plan. De 16 nationella 
miljömålen är omarbetade till skånska 
förhållanden och omfattar då 15 miljömål. 
De redovisas i tabellen på nästa sida. 

En bedömning av hur detaljplanens 
genomförande påverkar miljökvalitetsmålen 
görs i tabellen på nästa sida. Bedömning görs 
i Ej relevant, Liten och Stor. 

MILJÖKVALITETSNORMER 

Miljökvalitetsmål Påverkan Detaljplanen påverkan på miljömål
1. Begränsad miljö-
påverkan

Liten Planförslaget bedöms öka biltrafiken och 
därmed ökade utsläpp av klimatpåverkade 
ämnen. Områdets läge vid en 
kollektivtrafiknära nod bedöms däremot öka 
förutsättningarna för ett hållbart resande 
och däremed minska klimatpåverkan. Stråk 
utvecklas och kopplingarna till omgivningen 
ökar. Dagvatten fördröjs i området och 
konsekvenserna av ett 100-års regn är 
säkerställda. 

2. Frisk luft Liten Samma resonemang kan föras som för målet 
Begränsad klimatpåvkeran. Miljökvalitetsnorm 
för luft riskerar inte att överskridas.

3. Bara naturlig för-
surning

Liten Planen bidrar i viss mån till försurning via 
utsläpp av försurande ämnen till luften, främst 
från biltrafik. Området har goda förutsättningar 
för kollektivtrafik.

4. Giftfri miljö Liten Halterna av samtliga påvisade ämnen 
underskrider Naturvårdsverket generella 
riktvärde för känslig markanvändning. 

5. Skyddande ozon-
skikt

Ej relevant

6. Säker strålmiljö Ej relevant
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Miljökvalitetsmål Påverkan Detaljplanen påverkan på miljömål
7. Ingen övergödning Liten Näringsbelastningen bedöms minska i 

området. En övergång från jordbruk till 
tomtmark minskar näringsbelastningen. 
Miljökvalitetsnormer i Skälderviken bedöms 
inte påverkas. Dagvatten fördröjs i området. 

8. Levande sjöar och 
vattendrag

Liten Planförslaget innebär en minskad 
näringsbelastning med annan markanvändning. 
Dagvatten från bostadsområde ska fördröjas 
vilket bidrar till förbättrad vattenkvalitet. 
Miljökvalitetsnormer i Skälderviken bedöms 
inte påverkas.

9. Grundvatten av 
god kvalitet

Liten Samma resonemang kan föras som för målet 
Levande sjöar och vattendrag.

10. Hav i balans 
samt levande kust 
och skärgård

Liten Samma resonemang kan föras som för målet 
Levande sjöar och vattendrag.

11. Myllrande våt-
marker

Liten Befintlig damm i området bevaras.

12. Levande skogar Ej relevant
13. Ett rikt odlings-
landskap

Liten Planområdet tar hagmark och åkermark 
i anspråk. Åkermarken har ett dåligt 
bruksningsvärde och hagmarken har ett lågt 
betestryck. De biologisk värdena bedöms idag 
måttliga. Befintliga biotoper sparas där de 
högsta värdena bedöms idag. 

14. God bebyggd 
miljö

Liten Planens syfte är att skapa möjlighet 
till en hållbar bebyggelseuteckling i ett 
kollektivtrafiknära läge. Planområdet har 
goda möjligheter till rekreation och befintligt 
grönstruktur i området bevaras. Befintliga 
stråk utvecklas och nya stråk och kopplingar 
skapas. Planen utgår ifrån att spara befintliga 
biotopskyddade objekt men ett visst intrång i 
dammen kommer behöva göras. 

15. Ett rikt växt- oxh 
djurliv

Liten Befintliga naturområden och biotoper 
bevaras vilket tillvaratar den övergripande 
grönstrukturen. Bostädernas trädgårdsmiljöer 
kan gynna pollinerande insekter, bl. a 
dagfjärilar och bin.
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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.

LUFTFÖRORENINGAR
Luftkvalitetsförordningen (2010:477) 
anger normer för ämnena kvävedioxid/
kväveoxid, svaveldioxid, bly, partiklar (PM10 
och PM2,5), bensen, kolmonoxid, ozon, 
arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren 
i utomhusluft. I luftkvalitetsmätningarna 
som genomförts i Ängelholms kommun vid 
årsskiftena 2002/2003 och 2008/2009 låg 
samtliga värden långt under gränsvärdena 
och värdena från 2002/2003 hade knappt 
förändrats i mätningarna 2008/2009. 
Luftkvaliteten påverkas av planförslaget 
då det ger möjlighet till fler bostäder i 
området, vilket i sin tur genererar mer 
trafik. Påverkan bedöms dock inte vara så 
stor att miljökvalitetsnormerna riskerar att 
överskridas på grund av förslaget.

VATTENFÖREKOMST
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-Ljungbyhed 
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. 

OMGIVNINGSBULLER
I förordningen om omgivningsbuller 
(2004:675) uppges att skyldighet att kartlägga 
buller och upprätta åtgärdsprogram finns 
för kommuner med över 100 000 invånare. 
Ängelholms kommun har 40 000 invånare. 

ICKE TEKNISK SAMMANFATTNING
NOLLALTERNATIV
Nollalternativet innebär att området behåller 
befintlig markanvändning, åkermark och 
betesmark av dålig skötsel. Befintlig miljö för 
den större vattensalamandern lämnas orörd. 
Området har idag låga biologiska värden, inga 
synliga fornlämningar och tillgängligheten är 
låg. Befintlig grusväg utnyttjas för rekreation. 
Områdets kvaliteter består i ett öppet 
landskap som ger en visuell kvalitet och 
upplevelsen av en obebyggd zon nära kusten. 
Området är dock inte av nationell betydelse 
och är påverkat av järnvägen. De värden som 
finns på platsen är mer av lokal karaktär. 
Befintlig kollektivtrafiknod bedöms inte 
utnyttjas fullt ut. 

ALTERNATIV ÖSTRA
Alternativ östra innebär en utbyggnad enbart 
på östra sidan om järnvägen. En exploatering 
på östra sidan saknar koppling till befintlig 
tätort och en exploatering enbart i denna 
del bedöms inte falla innanför ramen för 
utveckling av befintlig tätort. 

På västra sidan behålls befintlig 
markanvändning. Befintlig miljö för den 
större vattensalamandern lämnas orörd. 
Området bedöms framförallt ha en visuell 
kvalitet då tillgängligheten är begränsad. 

ALTERNATIV PLANFÖRSLAG
Planförslaget bedöms avseende miljöaspekt 



27

G
RA

N
SK

N
IN

G

Dnr: PL 15-0019 KS 2015/688 SBN 2020/216
Miljökonsekvensbeskrivning för Barkåkra 55:1 m fl

landskapsbild kunna medföra betydande 
miljöpåverkan. Med föreslagna åtgärder, 
som säkerställs i planhandlingar, bedöms 
miljöpåverkan bli mindre och uppnå 
acceptabel påverkan. Nedan redovisas en 
samlad bedömning av förslagets påverkan.

RIKSINTRESSEN KUSTZON
Planförslaget bedöms påverka riksintresset 
då området föreslås för bebyggelse. 
Områdets placering på insidan av en 
etablerad kustbebyggelse och i anslutning 
till befintlig tätort gör att planområdet 
bedöms lämplig för exploatering med 
hänvisning till utveckling av befintlig tätort. 
Exploatering i en regional kollektivtrafiknod 
motiverar utbyggnad och är ett starkt 
samhällsekonomiskt intresse. 

Områdets värden är inte en del av kärnan 
i riksintresset, ligger i anslutning till tätort 
och ingår i en kollektivtrafiknod. Förslaget 
bedöms därför inte medföra betydande 
miljöpåverkan. 

RIKSINTRESSE RÖRLIGT FRILUFTSLIV
Planförslaget bedöms stärka det rörliga 
friluftslivet då stråk och kopplingar 
till omgivningen utvecklas och stärks. 
Tillgängligheten till stationen och kusten 
förbättras i och med utbyggnad av gång- 
och cykelväg utmed Skepparkroksvägen. 
Park- och naturmark avsätts på båda sidor 
järnvägen  där det finns möjlighet för lek och 
rekreation. 

Planförslaget bedöms inte påverka 
riksintresset betydande. Förutsättningar för 
rörligt friluftsliv utvecklas i området. 

RIKSINTRESSE FRILUFTSLIV
Planförslaget innebär att området tas i 
anspråk för bostadsbebyggelse med större 
sammanhängande allmänna ytor, park- och 
naturmark. Det ger goda förutsättningar för 
rekreation och friluftsliv. Däremot är det en 
oåterkallelig åtgärd att ta obebyggd mark i 

anspråk. Detta i sig skulle kunna bedömmas 
påverka riksintresset. De värden som finns 
i området bedöms dock inte vara av den 
karaktär att de kan anses ha friluftsvärden i 
ett nationellt perspektiv på grund av särskilda 
natur- och kulturkvaliteter. Planområdet 
ligger utanför de områden som särskilt 
omnämns i riksintresset. 

En utbyggnad i området bedöms inte 
påtagligt påverka natur- och kulturkvaliteterna 
i området. Befintliga grönstrukturer samt 
biotoper bevaras och området kommer ha 
förhållandevis stor andel grönyta. Förslaget 
kommer också innebära en ökad möjlighet 
för rekreation. Planförslaget bedöms därmed 
inte medföra betydande miljöpåverkan.

RIKSINTRESSE HUSHÅLLNING MED MARK
Planförslaget innebär att mark som avses 
i hushållningsbestämmelsen tas i anspråk. 
Detta innebär påverkan på riksintresset. 
Området bedöms lämpligt för bebyggelse ur 
ett hushållnings- och samhällsekonomiskt 
intresse då utbyggnad sker i anslutning till en 
befintlig kollektivtrafiknod. Marken utnyttjas 
också med en hög exploateringsgrad vilket 
är viktigt då oexploaterad mark tas i anspråk. 
Marken har också ett lågt brukningsvärde. 
Därmed bedöms inte påverkan på 
riksintresset vara betydande. 

LANDSKAPSBILD/KULTURMILJÖ
Nybyggnad medför alltid en förändrad 
landskapsbild. Hur landskapsbilden påverkas 
beror på täthet och höjd på bebyggelsen. 
Högre hus ger en större omgivningspåverkan 
och bedöms påverka landskapsbilden 
betydande. Det är därför viktigt att bevara 
befintlig vegetationsstruktur då befintlig 
vegetation bidrar till att minska påverkan. 
Befintlig vegetation bevaras i förslaget. 
Lägre enbostadhus bedöms inte påverka 
landskapsbilden betydande. 

Planförslaget bedöms inte påverka 
kulturmiljön betydande. Området bedöms ur 
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kulturmiljösynpunkt lämpligt att förtäta. 

Som åtgärd förelås att befintlig vegetation ska 
så långt som möjligt bevaras i området och ny 
vegetation ska planteras, både inom allmän 
platsmark och inom kvartersmark. 

GRODDJUR
Den större vattensalamandern har inventerats 
inom planområdet. Utredningar har 
fokuserat på vad som krävs för att groddjur 
ska kunna leva inom ett område och har en 
god bevarandestatus. Bedömningen är att 
beståndet idag inte har god bevarandestatus 
utifrån att det inte finns en baslokal med 
god reproduktion och att järnvägen utgör 
en spridningsbarriär. Planförslaget har 
beaktat de inventeringar som har upprättats. 
Skyddsavstånd har avsatts kring dammar och 
stråk till landmiljöer har säkerställts.

Planförslaget bedöms inte påverka befintligt 
bestånd betydande. Förslaget har anpassats 
för att ta hänsyn till den miljö som krävs.

SUMMERING
Planförslaget bedöms avseende landskapsbild 
medföra betydande miljöpåverkan. Med 
föreslagen åtgärd bedöms påverkan bli 
acceptabel.

För övriga miljöaspekter bedöms 
planförslaget inte medföra betydande 
miljöpåverkan.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Miljökonsekvensbeskrivningen har upprättats 
av planarkitekt Katinka Lovén, Planenheten. 
Övriga som varit delaktiga i planarbetet 
är planchef  Helena Östling, stadsarkitekt 
Pontus Swahn samt planarkitekt Anna 
Heyden, Katinka Lovén, Anna Bjerndell, 
Edvin Hansson och Malin Haraldsson. 

UTREDNINGAR/UNDERLAG:
Följande utredningar har utgjort underlag för 
miljökonsekvensbeskrivningen: 
• PM kulturmiljö dp Barkåkra 55:1, Wallin 

kulturlandskap och arkeologi, 2020.
• En kulturhistorisk analys, Valhall - en 

landskapsanalys, Regionmuseet, 2005.
• Skånes kustområden - ett 

nationallandskap, Länsstyrelsen, 2001:35.
• Markhushållning i planeringen - 

Jordbruksmarken i Skåne, Länsstyrelsen, 
2001:35.   

• Kommunens arbete med 
jordbruksmarkens värden - ett 
stödverktyg, Jordbruksverket, 2015. 

• Trafikförsörjningsprogram för Skåne, 
Region Skåne, 2015. 

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

• PM - Råd om hänsyn för större 
vattensalamander vid detaljplanering av 
Barkåkra 55:1 m fl, Ekoll AB, 2019
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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.
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