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SAMMANFATTNING 
Detaljplanens syfte är att pröva 
förutsättningarna för uppförande av ny 
bebyggelse i nästa etapp av stadsdelen 
Fridhem. Detaljplanen skapar förutsättningar 
för bostäder, förskola och skola. 

Skolan utformas för att innehålla cirka 600 
elever med klasserna F-9. Området bredvid 
planeras för förskola eller bostäder och fler 
bostäder planeras närmast Kullavägen.

Planområdet är beläget i den sydvästra 
delen av Fridhem i södra Ängelholm. 
Planområdet ligger mellan koloniområdet 
och friidrottsanläggningen på Fridhem. 

Planförslaget innehåller både kvartersmark 
och allmänna platser samt ny infrastruktur 
till området. Detaljplanen är en del av den 
nya stadsdel som kommer att växa fram i 
Fridhem. 

Detaljplanen handläggs med standard 
planförfarande.

Illustrationsplan, planen visar en möjlig byggnation av planområdet samt ny infrastruktur med gator och områden för dagvatten samt 
tekniska anläggningar. 



5

G
RA

N
SK

N
IN

G

Dnr: PL 18-0015 KS 2018/641 SBN 2019/262
Detaljplan för del av Ängelholm 5:16 m fl
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BOSTÄDER

Illustrationerna nedan visar på möjlig 
byggnation om området bebyggs med 
förskola eller bostäder. 

BOSTÄDER
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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 standard 
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 ska 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

ANTAGANDE LAGA KRAFTUNDERRÄT-
TELSE
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HANDLINGAR
Planhandlingarna består under 
granskningstiden av följande:
• denna planbeskrivning med illustrationer
• detaljplanekarta med planbestämmelser, 

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

Planeringsunderlag (ej bilagt):
• Naturvärdesinventering vid Fridhem i 

Ängelholm, Ekologigruppen, 2019-09-30
• PM Planeringsunderlag/Geoteknik och 

miljöteknik Detaljplan för Ängelholm 
5:16, Ny skola, Tyréns 2020-04-30

• Bullerutredning Fridhem, Ängelholm, 
Ramboll, 2020-05-07 REV 2022-11-21

• Utredning/förprojektering av kommande 
etapper inom Fridhem, Griab, 2020-09-11

• Komplettering till ”Utredning/
förprojektering av kommande etapper 
inom Fridhem”, Griab, 2022-12-01

• PM Biotopskydd, MAQS Advokatbyrå, 
2021-08-09

• Kompletterande miljöteknisk 
markundersökning inom 
detaljplanområde Ängelholm 5:16 m fl, 
Tyréns 2021-12-14

• PM Markgas - riskbedömning med 
åtgärdsförslag rörande Fridhem södra 
delen, Tyréns 2022-03-01

• Arkeologisk utredning Rapport 2022:42, 
Arkeologerna SHM 2022-06-02

PLANENS SYFTE
Syftet med detaljplanen är att pröva 
förutsättningarna för uppförande av ny 
bebyggelse i nästa etapp av stadsdelen 
Fridhem. Detaljplanen skapar förutsättningar 
för bostäder, förskola och skola. 

Skolan utformas för att innehålla cirka 600 
elever med klasserna F-9. Området bredvid 
planeras för förskola eller bostäder och fler 
bostäder planeras närmast Kullavägen.

PLANFÖRFARANDE
Detaljplanen är upprättad enligt plan- och 
bygglagen (PBL SFS 2010:900) i dess 
lydelse efter 1 januari 2015 med standard 
planförfarande. Planen förväntas kunna antas 
av Kommunstyrelsen andra kvartalet 2023.

Detaljplanen har utformats enligt Boverkets
allmänna råd om redovisning av reglering i
detaljplan (2020:6).

BAKGRUND
Planenheten mottog den 27 augusti 2018 
ansökan om planbesked från Ängelholms 
kommun. Enligt planansökan gäller det 
planläggning av området för en grundskola 
F-9 samt att möjliggöra för nya bostäder. 

Kommunstyrelsen beslutade den 12 
december 2018 att uppdra åt planenheten att 
planlägga området. 

PLANDATA
LÄGESBESTÄMNING OCH AREAL
Planområdets läge framgår av översiktskartan 
på sidan 2. Planområdet omfattar delar av 
fastigheten Ängelholm 5:16 och avgränsas 
av bostadsområdet Södra Utmarken i väster, 
koloniområdet i norr, befintliga villor och 
vegetation i öster och friidrottsområdet i 
söder. Planområdets areal är 9,2 hektar.

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Fastigheterna Ängelholm 5:16 och 
Ängelholm 5:53 ägs av Ängelholms kommun. 
Fastigheten Ängelholm 5:63 ägs av Backahill.

BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN
Detaljplanens genomförande bedöms inte 
medföra sådan betydande miljöpåverkan 
som åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap 
34 § eller i Miljöbalken 6 kap 11 §. En 
miljökonsekvensbeskrivning har därför inte 
upprättats. 
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Planförslagets konsekvenser redovisas för 
respektive ämnesområde i planbeskrivningen. 
Planförslaget kommer att påverka nuvarande 
landskapsbild och skapa en mer stadsmässig 
karaktär på området. I övrigt redovisas 
i planbeskrivningen om bland annat 
markföroreningar och bulleraspekter för vilka 
utredningar har tagits fram. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
ÖVERSIKTSPLAN
I gällande översiktsplan för Ängelholms 
kommun, ÖP 2035, är området utpekat 
som nytt större bostadsområde i mark- och 
vattenanvändningskartan. I översiktsplanen 
utgör Södra Ängelholm ett av kommunens 
fyra större utbyggnadsområden. Södra 
Ängelholm ska utvecklas till en blandstad 
med bostäder, service, handel och 
verksamheter. Översiktsplanen 2035
innehåller ställningstaganden om att ny 
bebyggelse ska lokaliseras i kollektivtrafik 
och stationsnära läge samt att en blandad 
bebyggelsestruktur ska främjas i centralorten.  

Där framgår även att området närmast 
Kullavägen utgör en del av ett större 
grönområde. Översiktsplanen belyser 
vikten av sammanhängande grönområden 
och att dessa ska bevaras för att skapa 
förutsättningar för biologisk mångfald. 

DETALJPLANER
Planområdet är detaljplanelagt sedan tidigare. 
Området omfattas idag av detaljplan B 70 
från år 1947 med markanvändningen park, 
plantering. Det finns ingen kvarvarande  
genomförandetid för gällande detaljplan.
 
RIKSINTRESSEN ENLIGT 3 ELLER 4 KAP 
MILJÖBALKEN
Planområdet ingår i influensområde för
väderradar, 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 totalhöjd 20 meter och 
påverkar därför inte riktintresset.

I övrigt påverkar planen inte några 
riksintressen.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH 
FÖRÄNDRINGAR
PLANFÖRSLAG
Planförslaget föreslår en utbyggnad av 
stadsdelen Fridhem i Ängelholms kommun. 
Planförslaget innehåller bostäder och skola 
samt ny infrastruktur till området. Förslaget 
syftar till att skapa en mer stadsmässig 
karaktär på området för att på sikt bli en del 
av den nya stadsdelen. 

OMRÅDETS HISTORIA
Området har varit en plats där jordbruket 
dominerade fram till sent 1990-tal, i form 
av åkermark och gårdar. De senaste drygt 
20 åren har stora delar av planområdet varit 
driving range för golfare. 

Koloniområdet norr om planområdet 
grundades under 1950-talet och har växt fram 
till dagens omfattning. Runt området finns 
även ett antal plantskolor som har satt sin 
prägel på områdets vegetation.

NATUR
MARK OCH VEGETATION
Planområdet består idag till största del av 
natur och vegetation. Längs med Kullavägen 
finns en hög trädridå som övergår till en 
öppen gräsyta som har varit driving range för 
golfare. Idag används ytan som cricketplan 
och klipps regelbundet. Resterande delar mot 
öster är vegetation som finns kvar efter en 
gammal plantskola. 

VATTENOMRÅDEN
Arbeten i vatten är vattenverksamhet 
och regleras av miljöbalken. För all 
vattenverksamhet gäller generell tillstånds- 
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eller anmälningsplikt. Anmälan ska ske till 
Länsstyrelsen innan verksamheterna påbörjas.

Inom planområdet finns idag två 
dagvattendiken från angränsande 
koloniområde. Dessa kommer att vara kvar i 
sina befintliga sträckningar.  

De två dikena ligger idag inom detaljplanen 
B 70 från 1947, som är planlagt som park/
plantering tillsammans med den större 
gräsytan som tidigare används som driving 
range. Såvitt framkommit har området inte
i närtid använts som vare sig åkermark, 
betesmark, slåtteräng eller jordbruksmark. 
Någon avsikt att i framtiden använda marken 
inom jordbruket finns inte då kommunen i 
sin översiktsplan har pekat ut området för att
möjliggöra bebyggelse av bostäder. Området 
har i närtid först använts för golfändamål
och sedan som park.

Genom att återgå till att använda gräsytan 
som park har en återgång till planenligt
brukande skett. Det medför att gräsytan inte 
kan anses utgöra jordbruksmark. Dikena kan 
därför inte anses gränsa till jordbruksmark 
och till följd av det omfattas inte dikena av 
bestämmelserna om biotopskydd.

Kommunen gör bedömningen att 
sammantaget kan marken som idag planenligt 
används som park inte anses utgöra
jordbruksmark och därmed gäller inte 
bestämmelserna om biotopskydd för diken 
som är belägna i anslutning till parken 
(MAQS Advokatbyrå, 2021-08-09).

LANDSKAPSBILD - STADSBILD
Inom ramarna för tidigare planarbete för 
Fridhem har det föreslagits stadsmässig 
kompletterande bebyggelse utmed 
Kullavägen vid området som planansökan 
avser. 

Den nya bebyggelsen kommer att påverka 
nuvarande landskapsbild och skapa en mer 

stadsmässig karaktär på området. Området 
kommer att bli en del av stadsdelen Fridhem 
när all bebyggelse är på plats. 
Bebyggelsen regleras till att vara i samma 
höjd som befintlig trädridå ut mot Kullavägen 
för att skapa en stadsmässig karaktär till 
gaturummet. Detta skapar en ny entré till 
Ängelholms nya stadsdel Fridhem och 
återkopplar samtidigt till den befintliga skalan 
på platsen. Bebyggelsen längre in i området 
regleras till lägre höjder för att anpassa 
sig mer till befintlig bebyggelse i form av 
befintliga villor och koloniområdet.
 
GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN
Översiktlig geoteknisk undersökning 
har utförts (Tyréns, 2020-04-30). Utifrån 
nu utförda undersökningar bedöms 
grundläggningsförhållandena för planerad 
byggnation som relativt goda, då de 
dominerande jordlagren huvudsakligen 
påvisar en hög odränerad skjuvhållfasthet.

Grundvattennivåer har mätts under 
tre tillfällen i mars och april 2020. 
Inom planområdet varierar uppmätta 
grundvattennivåer mellan 0,6 – 2,3 meter 
under markytan. Vid planerat läge för 
skolbyggnaden 0,7-1,4 meter under markytan 
och vid planerat läge för bostäder 2-2,3 meter 
under markytan.

Undersökningarna har utförts under 
förutsättning att byggnaderna ska uppföras 
utan källarplan. Vid grundläggning med 
källare måste källarplanet utföras vattentätt 
på grund av rådande grundvattennivåer, 
framförallt vid skolbyggnaden. 

Med bakgrund av ovan har skolområdet 
en planbestämmelse om att källare inte får 
finnas och bostäderna en planbestämmelse 
om att källarplan ska utföras med vattentät 
konstruktion. 
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PÅ PLANKARTAN:

b1   Källare får inte finnas

b2 Källarplan ska utföras med
 vattentät konstruktion

Vidare föreslås att fortsatta 
grundvattenmätningar utförs i syfte att 
erhålla en längre tidsserie, vilket möjliggör 
ett bättre underlag för framtagande av 
dimensionerande grundvattennivåer för 
planerad byggnation.

Vid upprättande av bygghandlingar, då 
byggnaders och anläggningars utformning är 
bestämd bör geotekniska och miljötekniska 
uppgifter och rekommendationer, 
som överensstämmer med planerat 
grundläggningsarbete, inarbetas samt 
kompletteras med ytterligare undersökningar 
(Tyréns, 2020-04-30).

MARKRADON
Det har visat sig att inom vissa områden 
i Ängelholms kommun som tidigare är 
bedömda som lågriskområden har det 
uppmätts förhöjda värden av markradon. 
Generellt gäller att man inte kan utesluta 
förhöjd risk för markradon lokalt.

Marken bedöms, baserat på utförd 
undersökning, tillhöra lågriskintervallet. 
Mätningar under 4 kBq/m3 tyder normalt 
på att mätvärdena påverkats av något, till 
exempel vatten. Halterna kan vara högre vid 
annan årstid med lägre grundvattennivå eller 
efter dränering. Gränsen för radonskyddat 
byggande vid nybyggnation (normalriskmark) 
går vid 10 kBq/m3 (Tyréns, 2020-04-30).

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 inga kända fornlämningar inom 
planområdet. I samband med arbetet att ta 
fram ett förslag till en ny detaljplan skickades 
en förfrågan till Länsstyrelsen om det krävs 
en arkeologisk förundersökning av
området, då det finns utpekade 
fornlämningar i närheten av området. 
Länsstyrelsen konstaterade att en arkeologisk 
utredning steg 2 behöver genomföras. 
Utredningen genomfördes av Arkeologerna 
SHM 2022-04-27 och inget av antikvariskt 
vikt påträffades. Länsstyrelsen har med 
bakgrund av utredningen meddelat att 
”det finns därför inte längre några hinder 
ur arkeologisk synpunkt att fortsätta det 
planerade arbetet” (Dnr 431-33154-2021). 

Planområdet har utökats med 1,1 ha 
efter genomförandet av den arkeologiska 
utredningen. Kommunen har varit i 
kontakt med Länsstyrelsen och meddelat 
att planområdet utökats. Med anledning av 
att det inte framkommit några lämningar 
av arkeologiskt intresse i övriga delar av 
planområdet har Länsstyrelsen meddelat att 
en kompletterande arkeologisk utredning inte 
är nödvändig. 

Påträffas fornlämningar i samband med 
markarbeten skall dessa, i enlighet med 
Kulturmiljölagen, omedelbart avbrytas och 
Länsstyrelsen underrättas. Fornlämningar kan 
synas som härdrester, stenpackningar eller 
mörka färgningar i jorden.
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BEBYGGELSE

KULTURMILJÖ
Planområdet ingår i ”särskilt värdefulla
kulturmiljöer” i Ängelholm, utpekat av
Länsstyrelsen. Bevarandevärdet beskrivs
som det äldre gatumönstret, tomternas
storlek och form samt de äldre byggnadernas
placering och utseende. Eftersom att
området ligger utanför stadskärnan, samt
att de omkringliggande husen inte är av
kulturhistoriskt värde, bedöms förslaget inte
ha någon negativ påverkan på kulturmiljön.

BOSTÄDER
Väster om planområdet på andra sidan 
Kullavägen ligger Södra Utmarken som är 
ett bostadsområde med enbostadshus som 
främst växte fram under 1970-talet. 

Angränsande till planområdets sydvästra hörn 
finns två fastigheter med enbostadshus, dessa 
är gårdar från tidigare jordbruksfastigheter.

I den norra delen av Fridhem börjar bostäder 
från etapp 1 att ta form. 

Befintlig bebyggelse är homogen och denna 
detaljplan möjliggör för flerbostadshus vilket 
kan bidra till en ökad blandning av olika 
grupper.  

PÅ PLANKARTAN:

B1   Flerbostadshus 

Bostäder placeras i en miljö som idag består 
av vegetation. Regleringen av höjderna på 
ny bebyggelse är därför viktig för att det ska 
passa in i miljöns skala. 

Bostäderna som planeras i den sydöstra 
delen av planområdet skapar förutsättningar 
för radhus, kedjehus och flerbostadshus 
med en totalhöjd på 11 meter för att tillåta 
flerbostadshus i flera våningar. 

PÅ PLANKARTAN:

B2   Bostäder endast kedjehus, parhus  
 och flerbostadshus

VERKSAMHETER OCH ÖVRIG BEBYGGELSE

STADSBILD - GESTALTNING
Inom planområdet föreslås en varierad 
bebyggelse som är högre och mer 
markerade ut mot Kullavägen för att 
skapa en stadsmässig karaktär till området. 
Bebyggelsen i östra delen av planområdet blir 
2-3 våningar. 

Bebyggelsen regleras därför med nockhöjder 
och totalhöjd. Bebyggelsens omfattning/
exploateringsgrad regleras genom största 
byggnadsarea. 

PÅ PLANKARTAN:

e1   Största byggnadsarean är 

 Högsta nockhöjd i meter
 
 Högsta totalhöjd i meter 

Bebyggelsen regleras med höjdbestämmelser 
för att bättre anpassa sig till befintlig 
bebyggelse inom området. Bebyggelsen ut 
mot Kullavägen tillåts att bli högre och mer 
utmärkande. På så sätt markeras den västra 
entrén in till Fridhemsområdet, med ett mer 
stadsmässigt uttryck.

För att komplementbyggnader ska anpassas 
till platsen finns en bestämmelse gällande 
gröna tak.
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PÅ PLANKARTAN:

f1   Tak ska vara av sedum på   
 komplementbyggnader 

OFFENTLIG SERVICE
Planförslaget föreslår en ny F-9 skola med 
cirka 600 elever, samt möjliggör för en 
förskola med cirka 120 barn i anslutning till 
denna. Användningsområdet för förskola 
planläggs med användningen skola för att 
möjliggöra en eventuell utbyggnad av skolan 
om det inte finns ett behov av en förskola. 
Området för förskolan planläggas så att det 
finns en friyta för barnen på 40 kvadratmeter 
per barn. 

Användningsområdet för skolan med cirka 
600 elever planläggs så att det finns en friyta 
på 30 kvadratmeter per elev. 

Boverkets allmänna råd (BFS 2015:1 FRI) om 
friyta för lek och utevistelse vid fritidshem, 
förskolor, skolor eller liknande verksamhet 
bör genomlysa hela processen vid byggnation 
av skolor och förskolor. 

De allmänna råden avser tillämpningen
av 8 kap. 9 § andra stycket samt 10–11 §§
plan- och bygglagen (SFS 2010:900). De
allmänna råden handlar bland annat om 
friytans funktion för lek, rekreation samt 
fysisk och pedagogisk aktivitet för den 
verksamhet som friytan är avsedd för. 
Varierade terräng- 
och vegetationsförhållanden samt goda sol- 
och skuggförhållanden poängteras särskilt.

PÅ PLANKARTAN:

S   Skola

IDROTT

Söder om planområdet finns ett större 
idrottsområde med träningsplaner, arena 
för ishockey och friidrott. Genom att 
planlägga en skola i nära anslutning till detta 
område kan områdena ha nytta av varandra. 
Kommunikationerna mellan skolan och 
arenaområdet är därför viktiga så att barn 
på ett trafiksäkert sätt kan röra sig mellan 
platserna. 

KOMMERSIELL SERVICE
I området på Södra Utmarken på andra 
sidan Kullavägen finns Kullahallen som är en 
matbutik. 

Den gällande detaljplanen i Fridhems norra 
del innehåller bland annat Centrumändamål, 
och är under utbyggnad. 

TILLGÄNGLIGHET
Planområdet ska utformas på ett sådant sätt 
att det blir tillgängligt även för personer med 
nedsatt rörelseförmåga.

Barns skolväg bör tas hänsyn till vid 
utförandet av allmän plats. För att barn och 
ungdomar ska ta sig till skolan själva behöver 
vägen dit vara tillgänglig. 

LEK OCH REKREATION
På skolgårdarna kommer det att skapas 
miljöer för ordnad lek. Den naturmark som 
finns mellan skolområdet och Kullavägen 
skapar förutsättningar för spontan lek. Inom 
området som planläggs som Natur finns 
redan idag stigar som används för rekreation, 
dessa bör finnas kvar och området planläggs 
därför som Natur. 

Inom området som planläggs för skola finns 
idag vegetation som skulle kunna sparas och 
på så sätt skapa utvecklande lekmiljöer på 
skolgården. 

Inom ett avstånd på cirka en kilometer nås 
det flera kvadratkilometer stora rekreations- 
och friluftsområdet Kronoskogen.
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NATURMILJÖ
En naturvärdesinventering (Ekologigruppen 
2019-09-30) har genomförts för planområdet. 
I naturvärdesinventeringen har sju objekt 
med ett visst naturvärde och ett objekt 
med ett lågt naturvärde urskilts. Objekt 
med påtagligt, högt eller högsta naturvärde 
finns inte i inventeringsområdet. I objekten 
hittades elva naturvårdsarter varav fem 
skyddade arter; vanlig groda, vanlig padda, 
idegran, murgröna och storrams. 

Vanlig groda, vanlig padda, idegran, 
murgröna och storrams skyddas genom
artskyddsförordningen. Artskyddet gäller
alltid, även inom områden som omfattas av
detaljplan.

Naturvärdesinventeringen gör bedömningen 
att en dispensansökan inte är nödvändig 
för någon av arterna. Detta då de är vanliga 
i regionen och de regionala och lokala 
populationerna inte bedöms påverkas av 
föreslagen utbyggnad. 

PÅ PLANKARTAN:

NATUR    Naturområde 

GATOR OCH TRAFIK
 
GATUNÄT 
De nya gatorna inom planområdet kommer 
att ansluta till Kullavägen. Vid dessa 
anslutningar kommer åtgärder att behöva 
göras för att säkra upp barns skolvägar. 

Gator som planläggs i detaljplanen kommer 
på längre sikt att bli en del av det gatunät som 
kommer att finnas inom Fridhemsområdet. 
Gatorna dimensioneras och placeras därför 
utifrån framtida utbyggnad av området.

TRAFIKALSTRING
En utbyggnad enligt detaljplanen kommer 
att leda till ökad trafik. En högt uppskattad 
trafikalstring är sammanlagt 2100 fordon per 
dygn. 2100 fordon beräknat på respektive 
fastighet bedöms vara bostäder (304), skola 
(1351), förskola (348) och crossfit (100).

TRAFIKFLÖDEN 
En trafikutredning (Atkins 2021-04-05) 
har tagits fram för intilliggande område, 
Arenastaden, där det planeras för en 
utbyggnad av Catena arena samt en 
ny idrottshall, ishall och fotbollsarena. 
Trafikutredningen togs fram i syftet att 
undersöka hur föreslagen utbyggnad kommer 
att påverka befintliga in- och utfarter och 
omkringliggande vägnät. 

Enligt trafikutredningen är det endast vid 
matcher i Catena arena som lockar full publik 
som kapacitetsproblem i det närliggande 
vägnätet uppstår. Vid vardaglig verksamhet 
i området uppkommer inga problem. De 
åtgärdsförslag som redovisas för att hantera 
den nuvarande samt tillkommande trafiken 
berör befintliga in- och utfarter längs med 
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Kungsgårdsleden. 

För den korsning där det är planerat att 
trafiken för Ängelholm 5:16 där trafiken 
ska dras rekommenderas det att ta ett 
helhetsgrepp för Fridhemsområdet. 

I kommande planprogram för Fridhem 
kommer en trafikutredning tas fram som 
undersöker hur föreslagen utbyggnad 
i hela Fridhemsområdet antas påverka 
omkringliggande vägnät och anslutningar till 
dessa. Om åtgärder på det statliga vägnätet 
och/eller anslutningar blir nödvändiga, 
kommer kostnaden att regleras i ett avtal 
mellan kommunen och exploatören.

GÅNG- OCH CYKELTRAFIK
De nya vägarna som tillskapas inom 
planområdet kommer att ha gång- och 
cykelbanor för att uppmuntra barn och 
unga till att välja cykel eller gång till och från 
skolan. Planområdet ligger i anslutning till 
ett större område för olika idrottsaktiviteter 
vilket gör att många barn och ungdomar 
kommer att röra sig i området. Därför är 
det viktigt med trafiksäkra och trygga gång- 
och cykelvägar mellan målpunkterna inom 
området. Även kopplingarna över Kullavägen  
är viktiga för att säkerställa trygga övergångar. 
En sänkning av hastigheten på Kullavägen är 
nödvändig för att säkerställa trygga överfarter  
mellan Södra Utmarken och planområdet. 

KOLLEKTIVTRAFIK
Kullavägen väster om planområdet trafikeras
av stadsbuss linje 2 samt regionbuss 225 mot
Höganäs. Helsingborgsvägen öster om 
planområdet trafikeras av regionbussar 
506 och 514. Planområdet är beläget cirka 
2,5 kilometer från järnvägsstation med 
både pågatåg, öresundståg, stadsbuss samt 
regionbuss. 

I ett framtida senario där hela Fridhems 
området är utbyggt kommer det att finnas 
större underlag för kollektivtrafik inom 

Fridhemsområdet.  

PÅ PLANKARTAN:

GATA    Gata 

PARKERING OCH UTFARTER
Parkering sker inom användningsområdet. 
Inom skolområdet finns ytor där parkering 
för bil och cykel, hämta lämna och angöring 
för transporter kan rymmas. 

Utfart mot Kullavägen får endast ske vid 
de gator som planläggs. Kvartersmarkens 
anslutningar ska ske mot planområdets gator.  
Därför finns det utplacerat ett utfartsförbud 
längs med kvartersmarken mot Kullavägen 
och närmast korsningarna. 

Användningsområdet med skola och 
bostäder har en bestämmelse om högst 
två anslutningar för att begränsa antalet 
in- och utfarter. Genom att hålla nere 
antalet korsningspunkter mellan gång- och 
cykelbanan minskar risken för olyckor.

PÅ PLANKARTAN:

   Utfartsförbud

n1     Högst två anslutningar från   
   kvartersmark mot gatumark får  
   finnas  

VARUMOTTAGNING
Skolans varumottagning är planerad att 
angöra från den norra gatan i området. 
Varumottagning samt matlagning bör kunna 
samordnas mellan skola och förskola.

HÄLSA OCH SÄKERHET

BULLER
I ”Förordning (2015:216) om trafikbuller
vid bostadsbyggnader” anges riktvärden för
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trafikbuller som normalt inte bör överskridas
vid nybyggnation av bostadsbebyggelse:

• 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en
bostadsbyggnads fasad

• 50 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus   
vid uteplats

• 70 dBA maximal ljudnivå vid   
uteplats, om en sådan ska anordnas i   
anslutning till byggnaden.

Med en sänkt hastighet från 60 km/tim till 40 
km/tim på Kullavägen bedöms planförslaget 
klara riktvärden för buller. Detta gäller såväl 
planerade bostäder, skola och förskola samt 
befintliga bostäder öster om planområdet. 

Ekvivalent trafikbullernivå 60 dBA inträffar
på ett avstånd av 10 meter från vägmitt på 
Kullavägen med en hastighet av 40 km/h. 
Efter bullerutredningen gjordes har hela 
kvartersmarken samt prickad mark för 
bostäder längs med Kullavägen utökats med 
5 meter, därför kommer bullernivåerna vid 
fasad vara lägre än 60 dBA som utredningen 
visar.

Placering av uteplatser för bostäder utmed 
Kullavägen behöver studeras vidare vid 
detaljprojektering av bostadstomterna så 
att det går att säkerställa att åtminstone en 
gemensam uteplats per tomt kan anordnas 
där ljudnivån inte överstiger riktvärden 
(Ramboll, 2020-05-07).

Vid eventuella framtida höga nivåer av 
buller bör tekniska lösningar på bebyggelsen 
förespråkas. Åtgärder så som bullervall eller 
bullerplank bör undvikas i denna stadsnära 
miljön med mycket fotgängare och cyklister, 
för att skapa trygghet och en stadsmässig 
karaktär. 

Om framtida fastighetsägare vill skapa bättre 
inomhusvärde för buller kan man arbeta med 

åtgärder så som fasadkonstruktion, fönster 
eller tilluftsventiler. 

BEFINTLIGA BOSTÄDER

Ljudnivåer med framtidens trafiksituation 
vid de befintliga bostäderna öster om 
skolområdet visar att ekvivalenta ljudnivåer 
understiger 60 dBA vid samtliga fasader. 
Bostaden närmast Crossfitanläggningen får 
vid fasad maximala ljudnivåer som överstiger 
70 dBA. I direkt anslutning till fasaden i 
sydöst finns bostadens uteplats. Fastigheten 
omgärdas av en ca 1,70 meter hög stenmur 
utmed tillfartsvägen. Riktvärden för maximal 
ljudnivå vid uteplats beräknas överskridas
dagtid. Överskridanden beräknas ske vid 
tillfällen av passage av tunga fordon. På 
grund av den låga trafiken kommer detta 
förekomma vid fåtal tillfällen per dag. 
Bedömningen görs därmed att riktvärde
vid uteplats inte kommer att överskridas vid 
fler än 5 tillfällen per timme dagtid.

SKOLA OCH FÖRSKOLA

Naturvårdsverket anger i dokument 
NV-01534-17, riktvärden för buller 
på skolgård från väg- och spårtrafik. 
Vägledningen är framtagen med 
anledning av Naturvårdsverkets 
ansvar för tillsynsvägledning enligt 
miljötillsynsförordningen 3 kap. 2 § 
(2011:13). Vägledningen är framtagen i
samråd med Folkhälsomyndigheten.
Med skolgård avses en öppen plats utomhus 
vid en skola eller förskola, ofta inhägnad 
av staket eller stängsel, där barnen vanligen 
tillbringar sina raster eller där pedagogisk 
verksamhet bedrivs. På ytor som används 
för lek, vila eller pedagogisk verksamhet bör 
ljudmiljön vara god och möjliggöra den

PÅ PLANKARTAN:

En uteplats per bostad ska utformas så att 
gällande riktvärde  för trafikbuller innehålls.
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tänkta verksamheten. Med frifältsvärde 
menas att det vid beräkning eller mätning av 
ljudnivå på skolgård ska reflexer från
närmast liggande vägg inte tas med, 
exempelvis från skolbyggnaden.

På ny skolas skolgård som exponeras för 
buller från väg- eller spårtrafik bör den 
ekvivalenta bullernivån 50 dBA, räknat 
som årsmedeldygn, underskridas på delar 
av gården som är avsedda för lek, vila och 
pedagogisk verksamhet. Vidare bör den 
maximala nivån 70 dBA underskridas på 
dessa ytor. Dessa nivåer motsvarar de nivåer 
som enligt 3 § i förordning (2015:216) 
om trafikbuller vid bostadsbyggnader 
bör underskridas på en uteplats vid nya 
bostadsbyggnader för att förebygga
olägenhet för människors hälsa.
En målsättning kan vara att övriga 
vistelseytor inom skolgården har högst 
55 dBA som ekvivalent nivå samt att den 
maximala nivån 70 dBA överskrids maximalt 
5 ggr per genomsnittlig maxtimme.

För skola och förskola innehålls riktvärden 
inom hela tomten. Även stor del av den 
yta som ligger mellan skolan och planerade 
bostäder beräknas få ljudnivåer som 
underskrider riktvärden för buller.

PÅ PLANKARTAN:

a1     Startbesked får inte ges för 
   bostäder förrän en 
   hastighetssänkning på 
   Kullavägen längs med   
     planområdet till högst 40 km/h
   har kommit till stånd 

MARKFÖRORENING
Under 2020 utfördes en geoteknisk och 
miljöteknisk markundersökning inom
planområdet. Vid denna undersökning 
påträffades föroreningar vid det tidigare 
koloniområdet; en petroleumförorening i 

en provpunkt i grundvattnet och PAH i två 
jordprover. De påvisade halterna av PAH låg 
över Naturvårdsverkets generella riktvärde 
för känslig markanvändning (KM).
Resultat från den kompletterande 
undersökningen (2021) visar generellt på 
en låg föroreningsgrad i marken inom 
planområdet. I ett jordprov i ytligt jordlager 
vid det tidigare koloniområdet har en blyhalt 
över riktvärdet för KM uppmätts. 

I grundvattnet inom det tidigare 
koloniområdet i den nordvästra delen 
av planområdet har höga halter av 
petroleumämnen påvisats i grundvattnet. 
Källan till denna petroleumförorening 
har inte kunnat lokaliseras av utförda 
undersökningar. Att en spridning 
av påträffad petroleumförorening 
har skett via grundvattnet från den 
tidigare Kulltorpsdeponin bedöms som 
osannolik utifrån grundvattnets bedömda 
strömningsriktning i området. Det bedöms 
som troligt att en föroreningsspridning 
av petroleumämnen kan ha skett till 
grundvattnet genom ställvisa spill och 
läckage av petroleumprodukter på markytan 
inom området för det petroleumförorenade 
grundvattnet.

I diket som löper genom 
undersökningsområdet har låga halter av 
petroleumämnen uppmätts. Uppmätta 
halter i ytvattnet är påtagligt lägre jämfört 
med uppmätta halter i de närliggande 
grundvattenrör där petroleumföroreningar 
påträffats. Analysresultaten tyder inte på 
att det sker någon betydande spridning av 
petroleumföroreningar till och via ytvattnet.  

Undersökningen gör bedömningen att det 
inte anses föreligga ett efterbehandlingsbehov 
av de enstaka PAH- eller blyföroreningar som 
påvisats i halter över KM-riktvärden i ytliga 
jordlager inom planområdet. Bedömningen 
baseras på att föroreningsutbredningen 
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av PAH i marken bedöms vara mycket 
begränsad i sid- och djupled. Detta då 
uppmätta PAH-halter i jordprov i närliggande 
provpunkter ligger under KM-riktvärden och 
för att jordlagren inte utgörs av fyllnadsjord 
som ofta kan vara diffust förorenad. 

För att säkerställa att det inte föreligger 
exponeringsrisker föreslås dock att
miljökontrollprovtagning med avseende på 
PAH utförs i ytliga jordlager inom det
nordöstra delområdet av planområdet i 
samband med att anläggningsarbeten för 
bostadsbyggnationen utförs. Gällande 
blyföroreningar betraktas miljö- och 
hälsoriskerna för planerad markanvändning 
som små i och med att bly enbart påträffats 
i en provpunkt i en halt över KM. De ytliga 
jordlagren inom delområdet utgörs även till 
största del av naturligt avsatta jordarter. 

Föroreningssituationen avseende 
petroleumämnen inom det tidigare 
koloniområdet visar, baserat på resultat från 
utförda undersökningar, på små hälsorisker 
och en låg risk för föroreningsspridning till 
ytvattenrecipienten Varbäck samt till djupare
grundvatten för planerad markanvändning. 
Det kan dock inte uteslutas att 
petroleumföroreningar kan förekomma på 
platser som inte har undersökts inom det 
bedömda utbredningsområdet för förorenat 
grundvatten. 

Utbredningsområdet för det 
petroleumförorenade grundvattnet bedöms 
vara cirka 2100 m2 stort. Om även jorden 
inom detta område är förorenat av
petroleumföroreningar bedöms utbredningen 
av föroreningar vara betydligt mindre än
för grundvattnet. Som ett värsta scenario 
uppskattas grovt att jorden skulle kunna vara
förorenad inom 20 procent av ytan av detta 
utbredningsområde. Med ett föroreningsdjup 
på 0,5-1 meter motsvarar det en jordvolym på 
ca 200-400 m3.

Förutsatt att hälso- och miljörisker, som kan 
föreligga till följd av påträffad
petroleumförorening inom det tidigare 
koloniområdet, reduceras till acceptabla 
nivåer bedöms planområdet vara lämpligt 
för den planerade markanvändningen. 
För att säkerställa markens lämplighet bör 
kompletterande undersökningar gällande 
petroleumföroreningar göras i samband med 
detaljprojekteringen. 

Efter att den kompletterande undersökningen 
genomfördes har användningsområdet för 
skola flyttats från det förorenade området. 
Gränsen för skolområdet ligger nu på andra 
sidan diket där det inte funnits några kolonier 
tidigare. Även området för bostäder i den 
norra delen av planområdet har flyttats 
västerut, jämfört med samrådsförslaget och 
ligger därför inte inom provpunkten med 
blyhalter över KM. 

GASFÖREKOMST
Med anledning av att det finns spår av 
gasfickor cirka 650 meter nordost om 
planområdet har en markgasutredning utförts 
(Tyréns 2022-03-21). Utredningen syftar 
till att bedöma risken för uppträngande gas 
till kommande byggnationer. Bedömningen 
gäller såväl naturligt bildad gas från 
berggrund och jordlager, som eventuellt 
utläckande deponigas från den närliggande 
nedlagda deponin.

Utredningen visar på att det inte finns 
någon märkbar förekomst av markgas inom 
de undersökta djupen. Tidigare påträffade 
förekomster av metangas i närheten av 
planområdet har uppträtt på cirka 16-
20 meters djup. Inom planområdet har 
borrningar dock inte utförts till det djupet, 
så det finns en risk att gas kan förekomma på 
djupare nivåer inom planområdet. 

Gällande eventuell gasuppträngning kommer 
grundläggning av samtliga byggnader inte 
medföra pålning. Inom Ängelholms kommun 
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finns även en rutin om att gasvarnare ska 
användas vid markarbeten djupare än 5 meter 
under markytan. 

Skolbyggnaderna förses med förbud 
om källare. Det innebär att de djupaste 
schakterna i närhet eller i kontakt med 
skolbyggnaderna, är de schakter som ska 
innehålla avloppsanläggningar. I utförd VA-
utredning (Griab 2020-09-11) framgår att de 
djupaste grundläggningarna i närheten av 
planerade byggnader uppgår till 1,2 meter 
under markytan och för planerad pumpstation 
6,5 meter under markytan.

Med anledning av ovan ser kommunen att det 
inte finns anledning för vidare undersökning 
gällande gas, under förutsättning att det inte 
framkommer ny information som visar på 
förhöjda risker inom det aktuella området. 

ÖVERSVÄMNINGSRISK
Se kapitel dagvatten nedan.

TEKNISK FÖRSÖRJNING

VATTEN, AVLOPP OCH DAGVATTEN
Planområdet planeras att ingå i kommunens 
verksamhetsområde för samtliga 
vattentjänster. Inom och i anslutning 
till planområdet finns en rad befintliga 
verksamheter och bostadsområden. Det 
är framförallt det befintliga dagvattennätet 
som påverkas av planerad exploatering då 
det idag finns ett befintligt nät som passerar 
genom området. Då området är väldigt flackt 
är det viktigt att det finns säkra system för 
dagvattenhantering. Området är flackt med 
högst nivåer i nordost med relativt jämn 
lutning ner mot sydväst, från +10,0 till 
närmare +6,0 meter över havet.

Generellt gäller att planerade byggnader ska 
placeras med nivå på färdigt golv minst 0,4 m 
över intilliggande gata.

Dagvattnet ska utjämnas i öppna diken/
magasin längs områdets ytterkanter med 
ett maximalt utflöde på 1,5 l/s*ha. En 
grov höjdsättning har gjorts av gatunätet. 
Principiellt planeras en nord-sydlig höjdrygg 
genom området med lägre grönområde/
ytvattendiken längs områdets ytterkant. Vid 
extremregn, 100-årsregn, är tanken att allt 
ytvatten leds på gatorna och vidare till
gröntorna.
Dagvattenhanteringen ska inte påverka
grundvattennivån. Detta innebär att 
magasinen/dikena måste utformas med tät 
botten. Detta är en kostsam åtgärd, men 
säkerställer å andra sidan att magasinen 
inte belastas med grundvatten. Väljer 
man att utforma magasinen/dikena utan 
tät botten skulle detta initialt innebära 
grundvatteninströmning. Med tiden skulle 
grundvattennivån troligen sjunka inom 
området och ställa in sig i nivå med magasin/
dikesbotten. Åtgärden klassas då som 
vattenverksamhet och är tillståndspliktig.
Dagvattnet från utredningsområdet avleds till 
dikningsföretaget ”Skörpinge-S Utmarkens 
dagvattenavledningsföretag 1972” eller 
”Kulltorp-Vilhelmsfälts dikningsföretag år 
1959”. Även efter utbyggnad av området 
kommer detta att ske.

Spillvattennätet inom utredningsområdet 
läggs med självfallsledningar. Centralt i 
området placeras en pumpstation för att 
pumpa flödet till befintligt nät (Griab, 2020-
09-11).

Markreservat lämnas för vattenledningar 
mellan gata och fördröjningsdammar. 
En ny pumpstation kommer att behövas för 
planområdets utbyggnad. Pumpstationen är 
placerad mellan gatan och de träningsplaner 
som finns i södra delen av planområdet. 
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PÅ PLANKARTAN:

PARK Park

E1   Pumpstation

Område för fördröjning av dagvatten  
 Område för fördröjning av 
 dagvatten

u1 Markreservat för allmännyttiga  
 underjordiska ledningar 

BRANDVATTENFÖRSÖRJNING 
Räddningstjänsten ställer krav på att 
avståndet mellan brandposter maximalt ska 
vara 150 meter samt att avståndet mellan 
brandposter och uppställningsplats för 
släckbil inte ska överstiga 75 meter. 

Om avsteg från detta ska göras behöver 
lösningen förankras hos Räddningstjänsten 
Skåne Nordväst. 

VÄRME
Fjärrvärme finns utbyggt i stora delar av
Ängelholms stad. Frågan kan ej regleras 
närmare i detaljplanen.

EL
Öresundskraft är elnätägare inom 
planområdet. Område för 
transformatorstation finns placerat längs med 
den södra gatan genom området. 

PÅ PLANKARTAN:

E   Tekniska anläggningar

TELE OCH INTERNET
Tele, bredband etc bedöms kunna byggas ut
på traditionellt sätt i området. Frågan kan ej
regleras närmare i detaljplanen.

AVFALL
Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR)
sköter avfallshanteringen i Ängelholms 
kommun. Avfallsutrymmen ska
inte placeras så att backning förekommer.
Avfallsutrymme bör inte placeras vid hämta/
lämnaställen eller andra ställen där barn och
personal vistas.

KONSEKVENSER
MILJÖKVALITETSNORMER

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.

VATTENKVALITET
Av Vatteninformationssystem Sverige
(http://www.viss.lst.se/MapPage.aspx)
framgår att planområdet är beläget inom
huvudavrinningsområde Vege å. Vege å har
kvalitetskrav ”God ekologisk status 2027”
samt ”God kemisk ytvattenstatus 2027”.
Statusklassning för Vege å är ”Dålig ekologisk
status”.

Planområdet är beläget inom
grundvattenförekomst 
”ÄngelholmLjungbyhed” (SE622920-131761) 
samt ”Vege å” (SE623530-131411). För
båda gäller kvalitetskrav ”God kemisk
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grundvattenstatus” och ”God kvantitativ
status”. Såväl kvantitativ som kvalitativ status
är klassificerad som god. Planförslagets 
genomförande bedöms inte medföra 
sådan påverkan på vattenförekomster att 
miljökvalitetsnormerna inte kan hållas.

MILJÖMÅL
Det svenska miljömålssystemet består av ett
generationsmål, 16 miljökvalitetsmål och
24 etappmål. I Ängelholms kommuns
miljöplan 2014-2021 finns även ett antal
lokala inriktningar för miljömålen.
Det miljökvalitetsmål som främst bedöms
beröras av planförslaget är ”God bebyggd
miljö”. Planområdet ligger i närhet till 
kollektivtrafik och oskyddade trafikanter 
prioriteras. Detaljplanen bedöms bidra till 
uppfyllelse av detta miljökvalitetsmål.

EKOLOGISKA KONSEKVENSER
Planen innebär vissa ekologiska konsekvenser
då den nya gatan i norra delen delvis kommer 
att dras genom ett område som idag består av 
gröna ytor. 

Den naturmark som finns mellan Kullavägen 
och drivingrangen kommer till stora delar att 
finnas kvar på samma sätt som idag. Dock 
kommer viss naturmark att tas i anspråk av 
kvartersmark för bostäder vilket är negativt 
för de nuvarande värden som finns på platsen. 
Då växtligheten är en del av ett längre stråk 
som sträcker sig från Sandåkragatan hela 
vägen ner till Hedentorps platskola sträcker sig 
kvartersmarken inte över hela Naturmarken 
för att behålla ett kontinuerligt grönstråk. 

Nya träd i gaturummet kan hjälpa till att 
kompensera för de träd som behöver fällas vid 
genomförandet av detaljplanen. 

SOCIALA KONSEKVENSER
Planförslaget ökar tillgängligheten i
området då gång- och cykelvägar byggs
ut och utformas på ett sätt som främjar

trafiksäkerheten.

Jämställdhet i planeringen utgår från det
nationella målet för jämställdhet; att kvinnor
och män ska ha samma makt att forma
samhället och sina egna liv. Planförslaget
främjar kollektivt resande samt användandet
av gång och cykel. Detta kan gynna
ungdomar samt kvinnor då de använder dessa
färdmedel i högre utsträckning än män (enligt
resvaneundersökning i Skåne 2015).

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.

För att barn och unga självständigt ska kunna 
ta sig till skolan behövs trygga och trafiksäkra 
kommunikationer  mellan hemmet och 
skolan. Genom att planlägga för nya gång- 
och cykelvägar som kan ansluta till befintligt 
cykelnät ökar förutsättningarna för barn och 
unga att själva kunna ta sig till skolan. Trygga 
och säkra gång och cykelvägar ökar även 
jämlikheten hos barn och ungdomar. Det 
skapar även självständighet att själv kunna ta 
sig till och från målpunkter utan att behöva 
bli skjutsade med bil.

När barn och ungdomar cyklar till skolan 
skapar det positiva effekter när det gäller 
hälsa, välmående och självständighet.

Skolans placering i direkt anslutning till 
fritidsaktiviteter skapar även den en ökad 
tillgänglighet till barn och ungas målpunkter. 

Naturmark finns planlagd nordväst om 
skolan vilket kan inbjuda till spontanlek och 
bidrar till barns utveckling av sin kognitiva 
förmåga. Att ha tillgång till naturen i nära 
anslutning till skolan kan även vara gynnsamt 
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för den pedagogiska verksamheten. 

Det finns även vegetation inom skolområdet 
som kan bevaras för att skapa spännande 
lekmiljöer inne på skolgården.

EKONOMISKA KONSEKVENSER
Ett genomförande av planen innebär ny
infrastruktur. Utbyggnad av allmänna 
platser innebär ökade kostnader för drift 
och underhåll för kommunen. Utbyggnaden 
medför även vinster som till exempel ökad 
trafiksäkerhet och förutsättningar för ökat 
resande med gång och cykel. Vilket indirekt 
kan ge ekonomiska vinster för kommunen 
genom bättre folkhälsa. 

På intäktssidan kommer skatteintäkter från de 
som flyttar in i området. 

PLANENS GENOMFÖRANDE
Genomförandefrågorna redovisar 
de administrativa, organisatoriska, 
fastighetsrättsliga och ekonomiska åtgärder 
som krävs för ett samordnat genomförande 
av detaljplanen. 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR

PLANFÖRFARANDE
Detaljplanen handläggs med standard 
planförfarande.

GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden är 5 år från den dag 
planen vinner laga kraft. 

PÅ PLANKARTAN:

Genomförandetiden är 5 år

 
ORGANISATORISKA FRÅGOR

TIDPLAN
Detaljplanen förväntas kunna antas av 

Kommunstyrelsen andra kvartalet 2023.

HUVUDMANNASKAP
Kommunen är huvudman för allmänna 
platser inom planområdet.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

FASTIGHETSBILDNINGSÅTGÄRDER
Kvartersmarken kommer att avstyckas 
från den kommunala gatu- och 
parkmarksfastigheten Ängelholm 5:16. 
Avstyckning kommer att genomföras i 
samband med försäljning av tomterna. 
Område för allmän plats inom den privatägda 
fastigheten Ängelholm 5:63 kommer att 
överföras genom fastighetsreglering till 
kommunal gatu- och parkmarksfastighet.  

Fastighetskonsekvenskarta, gult område ca 858 kvm överförs 
till allmän plats gata. 

LEDNINGSRÄTT OCH SERVITUT 
Kommunen har för avsikt att teckna 
servitutsavtal med de ledningshavare som 
kommer att nyttja område för tekniska 
anläggningar. 

Nyttjanderättsavtal för avloppsledning finns 
till förmån för Backahill Vilhelmsfält AB. I 
avtalet regleras kostnadsfördelning för flytt av 
ledningar när ny detaljplan är framtagen.

Öresundskraft har ledningsrätt för 
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starkströmsledning inom planområdet. 
Ledningarna ligger i huvudsak inom utlagd 
allmän plats för gata och behöver hanteras i 
samband med utbyggnaden.

FASTIGHETSKONSEKVENSER
Detaljplanens genomförande innebär att 
mark som ägs av privata fastighetsägare, 
Backahill tas i anspråk för gata. 

Kommunen har för avsikt träffa 
överenskommelse om marköverföring och 
ersättning med fastighetsägaren. 

EKONOMISKA FRÅGOR

ANSVARSFÖRDELNING
Kommunen ansvarar för anläggande av gator 
och allmän plats. 

Kostnader för fastighetsbildning som uppstår 
till följd av marköverföring bekostas av 
kommunen.

PLANEKONOMI
Kommunen är huvudman för allmän plats
och ansvarar för samt bekostar drift och
underhåll. Även anläggande av gator bekostas
av kommunen.

Framtagandet av detaljplanen bekostas av
beställaren vilket regleras i ett planavtal.
Planavgift kommer därför inte att tas ut i
bygglovsskedet.  

INLÖSEN, ERSÄTTNING
Kommunen har dock möjlighet att lösa in 
mark som enligt en detaljplan ska användas 
för allmän plats utan att avtal föreligger med 
fastighetsägaren. Kommunen är skyldig 
att förvärva den allmänna platsmarken om 
fastighetsägaren begär det. Ersättningen 
för marken bestäms enligt reglerna i 
expropriationslagen (1972:719) om ingen 
annan överenskommelse träffas. 

MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER

Planhandlingarna har upprättats av 
planarkitekt Malin Haraldsson och 
Pauline Green Petersson, Planenheten. 
Fastighetsförteckningen har framtagits av 
Anna Simes och Madeleine Bergvall, Kart- 
och mätenheten. 

Övriga som varit delaktiga i planarbetet är: 
Torbjörn Nilsson, planarkitekt
Pernilla Theselius, stadsarkitekt och tf. 
planchef
Sara Elmefjärd, mark- och 
exploateringsingenjör
Camilla Lundgren, trafikingenjör, 
Denice Aderklint, VA-ingenjör
Mattias Nilsson, VA-ingenjör
Tony Boman, projektledare
Hanna Bengtsson, naturvårdshandläggare
Emilie Feuk, miljöinspektör
Malin Abbot, miljöinspektör
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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.

Samhälle/Planenheten

Ängelholm den 15 november 2022

Pernilla Theselius
Tf  Planchef

Malin Haraldsson 
Planarkitekt



Upprättad av Samhälle/
Planenheten 

Ängelholms kommun
2022-11-15
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