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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-03-04
Kommunstyrelsen

KS § 42

Dnr. KS 2020/84

Fastställande av ny avfallstaxa fr o m 1 april 2020
Ärendebeskrivning
NSR arbetar ständigt med att se över avfallstaxan och de abonnemang och tjänster som erbjuds.
2010 beslutade Kommunfullmäktige i 11 nordvästskånska kommuner att sjösätta projektet Skitlite
2020 med många tuffa mål för avfallsbolagen, bland annat skulle kostnaderna för bolagen gällande
avfallsabonnemangen halveras till 2020. Dessa mål har arbetats in i företagets ägardirektiv.
I årets taxeförslag fortsätter satsningen på att, genom miljöstyrning/prisstyrning, locka
villahushållen, flerfamiljsfastigheter och verksamheter att välja abonnemang källsortering. Dessa
insatser är helt i linje med de nationella miljömålen som säger att utsorteringen av matavfall ska ökas
och att det insamlade matavfallet ska behandlas så att växtnäring och energi tas tillvara.
Plockanalyser visar att restavfallet fortfarande innehåller uppemot 50 % matavfall, tidningar och
förpackningar.
Prisförändringarna kommer att kommuniceras till abonnenterna genom olika informationsåtgärder.
Nya taxor föreslås gälla från den 1 april 2020.
Samhällsbyggnadsnämnden har hanterat ärendet den 11 februari 2020.
Beslutsunderlag
Förslag till beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 19 februari 2020.
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle den 3 februari 2020
Bilaga 1. NSR AB PM - Ny avfallstaxa i Ängelholm 1 april 2020
Bilaga 2. NSR AB Taxa 2020 - Folder Ängelholm – Kundversion
Bilaga 3. Protokoll från Samhällsbyggnadsnämnden 11 februari 2020
Föredragande
Cecilia Holmblad, renhållningschef på NSR, föredrar ärendet.
Yrkanden
Ola Carlsson (M) yrkar bifall. Lars Nyander (S), Liss Böcker (C), Karl-Otto Rosenqvist (MP),
Eric Sahlvall (L), Linda Persson (KD) och Johan Wifralius (SD) instämmer.

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-03-04
Kommunstyrelsen

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
att

fastställa ny taxa för renhållningen i enlighet med förslag från NSR AB, samt

att

ny taxa ska gälla från den 1 april 2020.

Beslutet ska expedieras till
NSR

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-02-19
Kommunstyrelsens arbetsutskott

KSAU § 28

Dnr. KS 2020/84

Fastställande av ny avfallstaxa fr o m 1 april 2020
Ärendebeskrivning
NSR arbetar ständigt med att se över avfallstaxan och de abonnemang och tjänster som erbjuds.
2010 beslutade Kommunfullmäktige i 11 nordvästskånska kommuner att sjösätta projektet Skitlite
2020 med många tuffa mål för avfallsbolagen, bland annat skulle kostnaderna för bolagen gällande
avfallsabonnemangen halveras till 2020. Dessa mål har arbetats in i företagets ägardirektiv.
I årets taxeförslag fortsätter satsningen på att, genom miljöstyrning/prisstyrning, locka
villahushållen, flerfamiljsfastigheter och verksamheter att välja abonnemang källsortering. Dessa
insatser är helt i linje med de nationella miljömålen som säger att utsorteringen av matavfall ska ökas
och att det insamlade matavfallet ska behandlas så att växtnäring och energi tas tillvara.
Plockanalyser visar att restavfallet fortfarande innehåller uppemot 50 % matavfall, tidningar och
förpackningar.
Prisförändringarna kommer att kommuniceras till abonnenterna genom olika informationsåtgärder.
Nya taxor föreslås gälla från den 1 april 2020.
Samhällsbyggnadsnämnden har hanterat ärendet den 11 februari 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle den 3 februari 2020
Bilaga 1. NSR AB PM - Ny avfallstaxa i Ängelholm 1 april 2020
Bilaga 2. NSR AB Taxa 2020 - Folder Ängelholm – Kundversion
Bilaga 3. Protokoll från Samhällsbyggnadsnämnden 11 februari 2020 (kommer senare)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta
att

fastställa ny taxa för renhållningen i enlighet med förslag från NSR AB, samt

att

ny taxa ska gälla från den 1 april 2020.

Beslutet ska expedieras till
NSR

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

Enhetschef
Anders Lundin
0431-870 00
info@engelholm.se
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Kommunstyrelsen

Fastställande av ny avfallstaxa fr o m 1 april 2020
Ärendebeskrivning
NSR arbetar ständigt med att se över avfallstaxan och de abonnemang och tjänster som
erbjuds. 2010 beslutade Kommunfullmäktige i 11 nordvästskånska kommuner att sjösätta
projektet Skitlite 2020 med många tuffa mål för avfallsbolagen, bland annat skulle kostnaderna
för bolagen gällande avfallsabonnemangen halveras till 2020. Dessa mål har arbetats in i
företagets ägardirektiv.
I årets taxeförslag fortsätter satsningen på att, genom miljöstyrning/prisstyrning, locka
villahushållen, flerfamiljsfastigheter och verksamheter att välja abonnemang källsortering.
Dessa insatser är helt i linje med de nationella miljömålen som säger att utsorteringen av
matavfall ska ökas och att det insamlade matavfallet ska behandlas så att växtnäring och energi
tas tillvara. Plockanalyser visar att restavfallet fortfarande innehåller uppemot 50 % matavfall,
tidningar och förpackningar.
Prisförändringarna kommer att kommuniceras till abonnenterna genom olika
informationsåtgärder.
Nya taxor föreslås gälla från den 1 april 2020.
Samhällsbyggnadsnämnden har hanterat ärendet den 11 februari 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle den 3 februari 2020
Bilaga 1. NSR AB PM - Ny avfallstaxa i Ängelholm 1 april 2020
Bilaga 2. NSR AB Taxa 2020 - Folder Ängelholm – Kundversion
Bilaga 3. Protokoll från Samhällsbyggnadsnämnden 11 februari 2020 (kommer senare)
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Utredning
Abonnemang för villahushåll
Taxorna för fyrfackskärl behålls på samma nivå som för 2019 medan taxorna för tvåfackskärl
höjs med ca 15 % för att inspirera kunderna att byta till fyrfackskärl.
Abonnemang för flerfamiljsfastigheter och verksamheter
Priserna för tömning av matavfall sänks med ca 27 % medan priset för tömning av restavfall
höjs för att inspirera till att minska restavfallet genom att sortera ut matavfall och
återvinningsmaterial.
Målet med förändringarna i taxan är att fler ska välja fyrfackskärl för att kunna utöka
utsorteringen av matavfall och återvinningsmaterial. Förhoppningen är att abonnenterna ska
se över sina abonnemang, så att insamlingen av matavfall kan ökas samtidigt som
restavfallsmängderna minskar.
Beräknad intäkt från taxan uppräknat med KPI för att bli jämförbar med 2020:
2018 43,4 Mkr
Med föreslagna förändringar förväntas taxeuttaget 2020 bli 44,9 Mkr.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige
besluta
att

fastställa ny taxa för renhållningen i enlighet med förslag från NSR AB, samt

att

ny taxa ska gälla från den 1 april 2020.

_____

Lilian Eriksson
Kommundirektör

Pernilla Fahlstedt
Tf chef huvuduppdrag Samhälle

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige
NSR
SHU
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PM – Förslag till ny avfallstaxa i
Ängelholm från 1 april 2020
Inledning
NSR arbetar ständigt med att se över avfallstaxan och de abonnemang och
tjänster som erbjuds. NSR arbetar också för att i möjligaste mån samordna
taxor och tjänster i de fem kommuner där NSR ansvarar för insamling av
hushållsavfall.
Ledorden vid arbetet med avfallstaxan har precis som tidigare varit:
Enkelhet, Tydlighet, Samordning och Miljöstyrning.
Taxan avser att styra mot kommunens avfallsplan och de nationella
miljömålen.
2010 beslutade Kommunfullmäktige i 11 nordvästskånska kommuner att
sjösätta projektet Skitlite 2020 med många tuffa mål för avfallsbolagen,
bland annat skulle kostnaderna för avfallsabonnemangen halveras till
2020. Dessa mål har nu arbetats in i företagets ägardirektiv.
I årets taxeförslag fortsätter satsningen på att genom
miljöstyrning/prisstyrning locka villahushållen att välja abonnemang med
två fyrfackskärl.
För flerfamiljsfastigheter och verksamheter sänks priserna för
matavfallskärl samtidigt som priserna för restavfallskärl höjs.
Dessa insatser är helt i linje med de nationella miljömålen som säger att
utsorteringen av matavfall ska ökas och att det insamlade matavfallet ska
behandlas så att växtnäring och energi tas tillvara. Målet är också att
utsorteringen och insamlingen av återvinningsmaterial ska öka samtidigt
som mängden restavfall minskar.
Plockanalyser visar att restavfallet fortfarande innehåller uppemot 50 %
matavfall, tidningar och förpackningar.
I övrigt görs mindre förtydliganden och ändringar av redaktionell art.
Prisförändringarna kommer att kommuniceras till abonnenterna genom
olika informationsåtgärder.
Förslaget är att den nya avfallstaxan börjar gälla den 1 april 2020.

Förslag
Miljöstyrning

Innebär att taxan för enskilda abonnemangstyper sätts oberoende av
självkostnads-priset. För villahushåll innebär detta att abonnemang med
1

fyrfackskärl ges ett fördelaktigare pris än abonnemang med två- och
enfackskärl, medan det för flerfamiljsfastigheter och verksamheter innebär
att restavfallskärl är mycket dyrare än matavfallskärl.
Miljöstyrningen görs för att ge kunderna ett ekonomiskt incitament att
sortera ut matavfall och återvinningsmaterial och minska mängden
restavfall. På så sätt når vi högre i EU:s avfallstrappa där
materialåtervinning är högre än energiåtervinning.
Som exempel är taxan för de vanligaste fyrfacksabonnemangen är lägre än
självkostnadspriset medan taxan för tvåfackskärlen är högre än
självkostnadspriset.
För flerfamiljsfastigheternas restavfallskärl är taxan ca 10 % högre än
självkostnads-priset medan motsvarande siffra för matavfallet är -15 %,
dvs. lägre.

Abonnemang för villahushåll

Taxorna för fyrfackskärl behålls på samma nivå som för 2019 medan
taxorna för tvåfackskärl höjs med ca 15 % för att inspirera kunderna att
byta till fyrfackskärl.
Även för kunder som har hemkompost och därför valt att endast ha kärl för
restavfall höjs taxorna en aning. Detta för att styra mot det nationella
miljömålet att matavfall ska behandlas så växtnäring och energi tas
tillvara. Vid kompostering tas endast växtnäringen tillvara.
Abonnemang för flerfamiljsfastigheter och verksamheter
Priserna för tömning av matavfall sänks med ca 27 medan priset för
tömning av restavfall höjs med i snitt ca 13 % för att inspirera till att
minska restavfallet genom att sortera ut matavfall och
återvinningsmaterial.

Styreffekter
Målet med förändringarna i taxan är att fler villaägare ska välja fyrfackskärl
för att
kunna utöka utsorteringen av matavfall och återvinningsmaterial. Av
samma skäl sänks priserna för matavfallskärl för flerfamiljsfastigheter och
verksamheter samtidigt som taxan för restavfall höjs. Målet med förslaget
är att abonnenterna ska se över sina abonnemang så och att insamlingen
av matavfall därmed ökar samtidigt som restavfallsmängderna minskar.

Taxeuttag
Intäkter från taxan uppräknade med KPI för att bli jämförbara med 2020
var
2018 43,4 Mkr. Med föreslagna förändringar förväntas taxeuttaget 2020 bli
44,9 Mkr.
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Avfallstaxa 2020
Ängelholms kommun
Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall
Gäller fr.o.m. 2020-04-01
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Enligt beslut i kommunfullmäktige 2019-12-10
Samtliga priser är inklusive moms
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Förord
Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) ansvarar för långsiktig planering och
upphandling av avfallstjänster åt Ängelholms kommun. NSR föreslår taxesättning
som beslutas av kommunfullmäktige. Verksamheten finansieras helt av
taxeintäkter från avfallskollektivet (våra kunder). Skattefinansiering förekommer
inte.
Avfallshanteringen regleras i miljöbalken och avfallsförordningen som gäller i hela
landet.
I kommunens renhållningsordning finns de lokala bestämmelserna för
avfallshanteringen.
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Allmänna bestämmelser
Allmänt
Dessa föreskrifter om avgifter har kommunfullmäktige beslutat om med stöd av
27 kap. 4§ miljö-balken. Avgifterna avser den insamling, transport, återvinning
och bortskaffande av avfall som utförs genom kommunens försorg.
Avfallstaxan är miljöstyrande och tas ut så att återanvändning, återvinning eller
annan miljövänlig avfallshantering stimuleras.

Ansvar för den kommunala renhållningen och gällande regler
NSR har på uppdrag av kommunfullmäktige ansvaret för den kommunala
avfallshanteringen i Ängelholms kommun. För kommunens avfallshantering gäller
bestämmelserna i miljöbalken, avfallsförordningen, andra förordningar utfärdade
med stöd av miljöbalken samt kommunens renhållningsordning som finns på
www.nsr.se

Ansvar för avfallsbehållare
Avfallsbehållare ägs och tillhandahålls av NSR som också står för normalt slitage.
Vid åverkan (exempelvis målning, håltagning eller skador efter olämpligt
innehåll), skadegörelse, vårdslöshet eller om behållare försvinner står
abonnenten för reparation eller ersättande.
Abonnenten ansvarar för att kärlen tvättas och hålls fräscha.

Betalningsskyldighet och betalningsmottagare
Fastighetsinnehavare är betalningsskyldig och ska teckna tillräckliga
abonnemang för aktuell avfallshantering. Avgiften ska betalas till NSR.
Betalningsskyldighet gäller även då avfall inte kunnat hämtas på grund av att
avfallsbehållaren inte varit tillgänglig vid tömningstillfället, inte använts eller varit
placerad på annat sätt än det i abonnemanget specificerade sättet.
Vid ägarbyte ska uppgifter om ny ägare och tillträdesdatum snarast lämnas till
NSR.

Betalning
Villahushåll faktureras kvartalsvis i början av februari, maj, augusti och november
med förfallodag i slutet av samma månad. Faktura som exempelvis skickas ut i
februari omfattar januari, februari och mars och har förfallodag den sista februari.
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter faktureras i början av varje månad med
förfallodag i slutet av samma månad. Fakturan omfattar faktureringsmånaden.
Slam och extratjänster faktureras efter genomförandet.
Betalning görs till NSR via bankgiro, autogiro eller e-faktura. Företag kan även
betala via Sve-faktura.
Abonnenter som väljer e-faktura kan välja att få månadsfaktura.
Om fakturan inte betalas i tid skickas påminnelse ut 5 dagar efter förfallodagen,
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inkasso skickas 10 dagar efter påminnelsen.

Dröjsmålsränta
Debiteras enligt §6 räntelagen (1975:635)

Moms
Alla priser i avfallstaxan är angivna inklusive moms.

Särskilda avgifter
För hämtning med andra metoder än de som är beskrivna i denna avfallstaxa
eller där förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt debiteras
avgift per timme. Vid behov får NSR:s styrelse besluta om tillfälliga avgifter
baserat på principer i denna taxa och självkostnad för tjänsten.

Tolkningsföreträde
Renhållningschefen äger tolkningsföreträde gällande avfallstaxan.

Definitioner
Grundavgift är en årlig avgift som ska täcka kostnader för kundservice,
fakturering, planering, utveckling, information, administration och
återvinningscentraler samt insamling och behandling av farligt avfall och
grovavfall.
Grundavgift utgår för samtliga bebyggda fastigheter. Undantag görs för
fastigheter där ingen verksamhet sker och som dessutom betraktas som
obeboeliga.
Grundavgift
Villahushåll,
permanentboende
Villahushåll, fritidsboende
Flerfamiljsfastighet
Verksamhet
Uppehåll
Befrielse
* Ingår i den rörliga avgiften

Avgift/
år
800 kr
500 kr
*
*
420 kr
420 kr

Rörlig avgift är en årlig avgift som ska täcka kostnaderna för insamling och
behandling av hushållsavfallet. Nivån på den rörliga avgiften avgörs av
abonnentens val av behållarstorlek, tömningsintervall m.m.

Återvinningspremie – premie som återbetalas till abonnenter som väljer
abonnemang med två fyrfackskärl. Premiens storlek är beroende av de intäkter
Avfallstaxa 2020 - Ängelholms kommunSida 4

NSR får in vid försäljning av insamlat material som lyder under lagen om
producentansvar.

Övriga definitioner anges i kommunens renhållningsordning.

Undantag enligt renhållningsordningen
Läs mer i kommunens renhållningsordning på www.nsr.se

Gemensamma avfallsbehållare eller uppställningsplats
När två eller flera fastigheter har gemensamma avfallsbehållare betalar varje
hushåll grundavgift. Den rörliga avgiften debiteras på den fastighetsinnehavare
som innehar abonnemanget. Fastighetsinnehavarna sköter själv den ekonomiska
ersättningen sinsemellan.
Ansökan om gemensamma avfallsbehållare eller uppställningsplats görs hos
kommunen.

Uppehåll
Vid tidsbestämt uppehåll i hämtning av hushållsavfall debiteras endast
grundavgift.
NSR tar ut en avgift för hemtagning och utsättning av kärl.
Ansökan om uppehåll görs hos kommunen.

Befrielse
Vid befrielse från hämtning av hushållsavfall debiteras endast grundavgift.
NSR tar ut en avgift för hemtagning och utsättning av kärl.
Ansökan om befrielse görs hos kommunen.

Förlängt hämtningsintervall
Läs mer i kommunens renhållningsordning på www.nsr.se
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VILLAHUSHÅLL
Abonnemang
Villahushåll – en- eller tvåfamiljsfastighet. Till denna kategori räknas samtliga
fastigheter taxerade som småhus.
Permanentboende - när någon är folkbokförd på fastigheten.
Fritidsboende - villahushåll som endast utnyttjas för fritidsändamål och där
ingen är folkbokförd på fastigheten. Fritidsboende kan även välja bland
abonnemang för permanentboende.
Matavfallspåsar ingår i abonnemang som har insamling av matavfall.
Vill man ha fler matavfallspåsar klämmer man en tom matavfallspåse i kärlet för
matavfall och får då en bunt matavfallspåsar nästa gång kärlet töms. Fler påsar
kan också hämtas på återvinnings-centralen.

Fyrfackskärl
Två kärl för totalt åtta avfallsfraktioner samt mjukplastsäckar ingår i
abonnemanget.
Kärl 1:

Matavfall och restavfall i kärlet.
Metallförpackningar och hårdplastförpackningar i insatsen.
Kärl 2:
Tidningar och pappersförpackningar i kärlet.
Färgade och ofärgade glasförpackningar i insatsen.
Plastsäck: Plastförpackningar

Abonnemang för permanentboende
Tömningar per år

Grund-

Rörlig

Behållarst
Kärl 1
Kärl 2 *
avgift
orlek
370+370 l
26
13
800 kr
kärl
240+240 l
26
13
800 kr
kärl
660+660 l
26
13
800 kr
kärl
* Extra Kärl 2 med 13 tömn/år, 830 kr/år

avgift

Återvinni
ngspremie

Total

1725 kr

-50 kr

avgift/å
r
2475 kr

1725 kr

-50 kr

2475 kr

2600 kr

-50 kr

3350 kr

Grund-

Rörlig

Total

avgift

avgift

Återvinni
ngspremie

500 kr

1650 kr

-15 kr

Abonnemang för fritidsboende

Behållarst
orlek
370+370 l
kärl

Tömningar per år
*
Kärl 1
Kärl 2
18

9
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avgift/å
r
2135 kr

240+240 l
18
9
500 kr
1650 kr
-15 kr
2135 kr
kärl
* Kärl 1 töms varannan vecka under vecka 18–39 och var fjärde vecka resten av
året.
Kärl 2 töms var fjärde vecka under vecka 18–39 och var åttonde vecka resten
av året.
Hämtning av grovavfall och mjukplastförpackningar – Sidan 11
Sommartömning – kärl med matavfall – Sidan 9

Tvåfackskärl
Ett tvåfackskärl för matavfall och restavfall ingår i abonnemanget.
Förpackningar och tidningar måste abonnenten själv köra till återvinningsstation
eller återvinningscentral.

Abonnemang för permanentboende

Behållarstorlek
370 l kärl
240 l kärl

Tömnin
gar
per år

Grund-

Rörlig

avgift

avgift

Återvinni
ngspremie

26
26

800 kr
800 kr

4200 kr
4200 kr

0 kr
0 kr

Grund-

Rörlig

avgift

avgift

Återvinni
ngspremie

Total
avgift/å
r
5000 kr
5000 kr

Abonnemang för fritidsboende

Behållarstorlek

Tömnin
gar
per år *

Total

avgift/å
r
370 l kärl
18
500 kr
2655 kr
0 kr
3155 kr
240 l kärl
18
500 kr
2655 kr
0 kr
3155 kr
* Kärlet töms varannan vecka under vecka 18–39 och var fjärde vecka resten av
året.

Hämtning av grovavfall och mjukplastförpackningar – Sidan 11
Sommartömning – kärl med matavfall – Sidan 9
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Övriga abonnemang för permanentboende och
fritidsboende
Ett kärl för restavfall ingår i abonnemanget.

Hemkompost

För villahushåll där fastighetsägaren fått beviljat från kommunen att kompostera
allt matavfall på fastigheten. Abonnenten måste själv köra förpackningar och
tidningar till återvinningsstation eller återvinningscentral.
Tömnin Grund
Rörlig
Återvinni
Total
gar
ngsBehållarstorle
per år
avgift
avgift
premie
avgift/år
k
190 l
13
800 kr 1500 kr
0 kr
2300 kr
190 l
18 *
500 kr 1400 kr
0 kr
1900 kr
190 l
26
800 kr 2000 kr
0 kr
2800 kr

Specialdispens

Personer som inte kan sortera sitt avfall på grund av sjukdom eller
liknande kan teckna abonnemang för blandat hushållsavfall
(restavfall). För att få teckna abonnemang krävs intyg på att man
inte kan sortera sitt avfall. Intyg kan ges från vårdcentral, hemtjänst
eller liknande.
Ansökan om abonnemang med specialdispens görs hos NSR.
Specialdispens beviljas för max 2 år i taget.
Tömnin Grund
Rörlig
Återvinni
Total
gar
ngsBehållarstorle
per år
avgift
avgift
premie
avgift/år
k
370 l
26
800 kr 1900 kr
0 kr
2700 kr
190 l
18 *
500 kr 1125 kr
0 kr
1625 kr
190 l
26
800 kr 1400 kr
0 kr
2200 kr

Kompletteringskärl

För villahushåll där det uppstår mycket restavfall, exempelvis blöjor,
kan abonnemang tecknas i kombination med fyrfacks- eller
tvåfackskärl.
För kompletteringskärlet betalas ingen extra grundavgift.
Tömning Grund- Rörlig Återvinnin
Total
ar
gsBehållarstorl
per år
avgift
avgift
premie
avgift/år
ek
190 l
26
0 kr
1800 kr
0 kr
1800 kr
370 l
26
0 kr
2000 kr
0 kr
2000 kr
190 l
18 *
0 kr
1200 kr
0 kr
1200 kr
370 l
18 *
0 kr
1575 kr
0 kr
1575 kr
* Kan endast tecknas av fritidsboende.
Kärlet töms varannan vecka under vecka 18–39 och var fjärde vecka resten av
året.

Hämtning av grovavfall – Sidan 11
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Sommartömning – Kärl med matavfall
Tömning varje vecka under vecka 24-35, totalt 6 gånger extra utöver ordinarie
tömningar.

Sommartömn
ing
Kärl med
matavfall

Tömning
ar
per år
6

Total
avgift
/år
500 kr

Trädgårdsavfall -

Villahushåll

Tömning varannan vecka, vecka 9–47 eller 10–48.

Behållarstorlek

Tömning
ar
per år

Total
avgift/å
r
950 kr
950 kr

370 l kärl
20
Eget kärl, max
20
370 l *
190 l kärl
20
800 kr
* Nytecknas ej. Abonnent ansvarar själv för kärlet.
Trädgårdskärlet ska på tömningsdagen placeras vid tomtgräns invid godkänd
farbar väg där renhållningsfordon kan stanna i anslutning till fastigheten, eller på
annan överenskommen eller anvisad plats. Kärlen ska stå framme senast kl.
06.00 på tömningsdagen.
Om trädgårdskärlet placeras tillsammans med övriga avfallskärl måste
trädgårdskärlet stå närmast tomtgränsen och max 2 meter in på tomten.
Dragväg för trädgårdskärl erbjuds inte av arbetsmiljöskäl.

Dragväg -

Villahushåll

Dragväg är en extratjänst som kan beställas genom NSR:s kundservice.
Dragväg kan inte tecknas för trädgårdskärl, mjukplast och grovavfall.
Dragväg som överstiger 50 meter nytecknas inte av arbetsmiljöskäl.
Vägen mellan kärlet och renhållningsfordonet ska vara jämn och hårdgjord. Den
bör inte ha någon lutning. Vintertid ska vägen vara snöröjd och halkfri.
Läs mer i kommunens renhållningsordning på www.nsr.se
Kärlen ska placeras 0–2 meter innanför tomtgränsen invid godkänd farbar väg
där renhållningsfordon kan stanna i anslutning till fastigheten på tömningsdagen,
eller på annan överenskommen eller anvisad plats. Kärlen ska stå framme senast
kl. 06.00 på tömningsdagen.
Om renhållningsfordonet inte kan stanna i anslutning till fastigheten räknas
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dragväg från renhållningsfordonet fram till första kärlet. Avståndet räknas som
enkel väg fram till första kärlet.

Prisexempel
Per kärl, tömning och per påbörjat
10-tal meter

12,50 kr
Tömningar per år

Dragväg
0–2 m
3–10 m
11–20 m
21–30 m
31–40 m
41–50 m

13
0 kr
163 kr
325 kr
488 kr
650 kr
813 kr

26
0 kr
325 kr
650 kr
975 kr
1300 kr
1625 kr

Grovavfall –

39
0 kr
488 kr
975 kr
1463 kr
1950 kr
2438 kr

Villahushåll

Lämna på återvinningscentral
Myndiga personer som är folkbokförda i någon av kommunerna Bjuv, Båstad,
Helsingborg, Höganäs, Åstorp eller Ängelholm kan lämna sorterat grovavfall på
NSR:s återvinningscentraler.
Myndiga personer som inte är folkbokförda i någon av de uppräknade
kommunerna men som tecknat ett avfallsabonnemang för en villafastighet i
någon av kommunerna
kan lämna sorterat grovavfall på NSR:s återvinningscentraler.
För båda ovanstående gäller att de 12 första besöken är kostnadsfria, därefter
kostar det 250 kr per besök. Återvinningsmaterial som lyder under lagen om
producentansvar som till exempel tidningar, förpackningar och elektronikavfall
lämnas kostnadsfritt.

Hämtning vid fastigheten
I abonnemang för villahushåll ingår hämtning av grovavfall 6 gånger per år, max
5 kollin per gång.
Hämtning sker vid tomtgräns mot farbar väg där renhållningsfordon kan stanna i
anslutning till fastigheten eller på annan överenskommen eller anvisad plats.
Grovavfall hämtas som separata och oemballerade kollin.
Fler hämtningar, eller om man vill få många kollin grovavfall hämtade vid samma
tillfälle, kan beställas mot särskild avgift.
Hämtning av grovavfall bokas genom NSR:s kundservice.
Hämtning sker normalt inom 14 veckodagar från bokning.

Mjukplastförpackningar -

Villahushåll

I abonnemang med fyrfackskärl ingår hämtning av
mjukplastförpackningar 6 gånger per år.
Mjukplastförpackningar samlas i en plastsäck som hämtas efter budning. Ny
plastsäck fås i samband med hämtning.
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Hämtning av mjukplast bokas genom NSR:s kundservice.
Hämtning sker normalt inom 14 veckodagar från bokning. Hämtning sker vid
tomtgräns mot farbar väg där renhållningsfordon kan stanna i anslutning till
fastigheten eller på annan överenskommen eller anvisad plats. Mjukplastsäck ska
vara losstagen från säckställ eller liknande och knuten vid hämtning.

Trädgårdsavfall – Sidan 10
Tilläggsavgifter och andra avgifter – Sidan 12
Slamtömning – Sidan 25

Tilläggstjänster och andra avgifter Villahushåll
Felsorteringsavgift – Matavfall
Vid upprepad felsortering av matavfall och om förbättring inte
skett efter påpekande debiteras en felsorteringsavgift.
Villahushåll, per kärl och tillfälle

Avgift

Extratömning inom tre arbetsdagar eller i samband med
ordinarie tömning,
per behållare och tillfälle
Om större mängder hushållsavfall än vad som får plats i
avfallsbehållaren uppstår tillfälligt på fastigheten kan detta
hämtas mot särskild avgift.
Extratömning kan beställas hos NSR:s kundservice.
Villakärl
Villakärl, då avfallet måste tömmas som restavfall pga
felsortering

Avgift

Låst dörr eller grind
Om avfallsbehållare placeras innanför låst dörr eller grind tar vi
ut en avgift för att låsa upp dem.
Dörrar/grindar som är olåsta eller försedda med kodlås eller
digital nyckel ingår i abonnemanget.
Vid nytecknande accepteras endast dörrar/grindar som är
olåsta eller
försedda med kodlås eller digital nyckel.
Dörrar/grindar får inte ha tröskel, trappsteg eller nivåskillnad.
De ska vara försedda med uppställningsanordning och ha
tillräcklig storlek.
Läs mer i kommunens renhållningsordning på www.nsr.se
Dörrar/grindar som är olåsta eller har kodlås.

Avgift
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150 kr

150 kr
250 kr

Ingår

Dörrar/grindar som ansluts till NSR:s ”ennyckel-system”
(Swedlock) eller har tagg/pac-bricka. Pris per kärl och tömning.
Dörrar/grindar med fysisk nyckel. Pris per kärl och tömning.

5 kr
10 kr

SMS-tjänst
Villahushåll kan få en påminnelse om att ställa ut sina kärl för
tömning.
Anmäl dig hos NSR:s kundservice.

Avgift
Utan
kostna
d

Abonnemangsändring *

Per
kärl
0 kr
100 kr
0 kr
100 kr
100 kr
0 kr

Per
tillfälle
0 kr
200 kr
200 kr
200 kr
200 kr
200 kr

Nytecknande av abonnemang eller ny fraktion
Avsluta abonnemang
Utöka abonnemang (Fler kärl)
Byta kärlstorlek
Minska abonnemang (Färre kärl)
Återstart, vilande abonnemang
* Ingen avgift utgår:
- vid ändring av abonnemang inom 2 månader från ägarbyte eller
nytecknande.
- då villahushåll byter till abonnemang med fyrfackskärl.

Lock-i-lock – Ett lock som går att öppna från två håll.
190 l kärl
240 l kärl
370 l kärl

Hämtning av grovavfall utöver de hämtningar som ingår
i villahushållens abonnemang eller då man önskar
hämtning av fler kollin per tillfälle.
Hämtning av grovavfall bokas hos NSR:s kundservice.
Framkörningsavgift inkl. 5 minuters lastning
Per lastningsminut utöver 5 minuter

Övriga priser
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Avgift
per
lock
och år
50 kr
75 kr
100 kr

Avgift
350 kr
70 kr

Per
påbörj
ad
timme

Flakbil/servicebil med förare
Renhållningsfordon med förare
Extrapersonal
Ev. behandlingsavgifter för avfallet tillkommer.
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900 kr
1250
kr
350 kr
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FLERFAMILJSFASTIGHETER OCH VERKSAMHETER
Abonnemang
Flerfamiljsfastighet – Bostadshus med minst tre bostadslägenheter.
Samfällighetsföreningar med gemensamt avfallsutrymme kan betraktas som
flerfamiljsfastighet.
Verksamhet – Skolor, förskolor, restauranger, sjukhus, fritidsanläggningar,
affärer, kontor, hotell, båtklubbar m.m. som inte är avsedda för boende.

Matavfall
Flerfamiljsfastigheter: 100 stycken 9-liters matavfallspåsar/hushåll och år
ingår i abonnemang för matavfall.
Verksamheter: 100 stycken 9-liters matavfallspåsar per matavfallskärl och år
ingår i abonnemang för matavfall.
Matavfallspåsar kan beställas hos NSR:s kundservice.
Beställda påsar hämtas på NSR, Makadamgatan 8 i Helsingborg eller på
kommunens återvinnings-central efter mottagen bekräftelse. Alternativt kan
utkörning bokas mot särskild avgift.
Kontakta NSR:s kundservice för beställning och eventuell utkörning.
Behållarstorlek
140 l kärl (Verksamheter)
190 l kärl
(Flerfamiljsfastigheter)
Markbehållare, 0-1 kbm **
Inkl. insatssäckar
Markbehållare, 0-1 kbm **
Exkl. insatssäckar
Markbehållare

Tömningar
per år
26 *
52
52

Total
avgift/år
440 kr
720 kr
1035 kr

26
52
26
52
Nivåvakt
***
915

6400 kr
12800 kr
6000 kr
12000 kr
300
kr/tömn
/tömning

Matavfallstank, 0-5 kbm
****
* Nytecknas ej.
** Kontakta NSR i god tid före installation för information om placering och
godkända
lyftanordningar. NSR hanterar inte kunds egna insatssäckar.
*** Per markbehållare och tillfälle. Kontakta NSR för information.
**** NSR ansvarar för tömning av matavfallstankar vid flerfamiljsfastigheter och
verksamheter som
ger upphov till matavfall, t.ex. restauranger, storkök och butiker. Tömning
beställs hos NSR:s
kundservice. Behandlingsavgift 275 kr/ton tillkommer.
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Restavfall

Behållarstorlek
190 l kärl
370 l kärl
660 l kärl
1000 l kärl *
Markbehållare, 0-3
Inkl. insatssäckar
Markbehållare, 3-5
Inkl. insatssäckar
Markbehållare, 0-3
Exkl. insatssäckar
Markbehållare, 3-5
Exkl. insatssäckar
Markbehållare, 0-3

kbm **
kbm **
kbm **
kbm **
kbm

Markbehållare, 3-5 kbm

Tömning
ar
per år
26
52
26
52
26
52
26
52
26
52
26
52
26
52
26
52
Nivåvakt*
**
Nivåvakt*
**

Total
avgift/år
2340 kr
4250 kr
3510 kr
6375 kr
4675 kr
8500 kr
6545 kr
11900 kr
19100 kr
38200 kr
31100 kr
62200 kr
18000 kr
36000 kr
30000 kr
60000 kr
750
kr/tömn
1200kr/töm
n

Container – Sidan 21
* Endast då kärlet står i omedelbar närhet till renhållningsfordonets
uppställningsplats.
** Kontakta NSR i god tid före installation för information om placering och
godkända
lyftanordningar. NSR hanterar inte kunds egna insatssäckar.
*** Per markbehållare och tillfälle. Kontakta NSR för information.

Tömning av avfall oftare än en gång i veckan
Gäller kärl, container och markbehållare.

Tömningsfrekvens
2 ggr/vecka
3 ggr/vecka
4 ggr/vecka

104
tömningar/år
156
tömningar/år
208
tömningar/år

Avgift för
52 tömn/år
multiplicerat
med
2,2
3,5
4,9
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Fyrfackskärl – för mindre flerfamiljsfastigheter och
verksamheter
Två kärl för totalt åtta avfallsfraktioner ingår i abonnemanget. Max 3
uppsättningar per hämtställe.
Matavfallspåsar ingår i abonnemanget. Läs mer på sidan 15.
Hämtning av grovavfall och mjukplast ingår inte i abonnemanget.
Kärl 1:
Kärl 2:

Matavfall och restavfall i kärlet.
Metallförpackningar och hårdplastförpackningar i insatsen.
Tidningar och pappersförpackningar i kärlet.
Färgade och ofärgade glasförpackningar i insatsen.
Tömningar per år
*
Kärl 1
Kärl 2

Rörlig

Behållarst
avgift
orlek
370+370 l
26
13
2525 kr
kärl
660+660 l
26
13
4000 kr
kärl
* Andra tömningsintervall erbjuds ej.

Återvinni
ngspremie

Total

-50 kr

avgift/å
r
2475 kr

-50 kr

3950 kr

Tvåfackskärl – för mindre flerfamiljsfastigheter och
verksamheter
Ett tvåfackskärl för matavfall och restavfall ingår i abonnemanget.
Förpackningar och tidningar måste abonnenten själv köra till återvinningsstation
eller återvinningscentral.

Behållarstorlek
370 l kärl
240 l kärl

Tömnin
gar
per år

Rörlig
avgift

Återvinnin
gspremie

26
26

4370 kr
4370 kr

0 kr
0 kr

Avfallstaxa 2020 - Ängelholms kommunSida 19

Total
avgift/
år
4370 kr
4370 kr

Trädgårdsavfall
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter
Tömning varannan vecka, vecka 9–47 eller 10–48.

Behållarstorlek

Tömning
ar
per år

Total
avgift/å
r
950 kr
950 kr

370 l kärl
20
Eget kärl, max
20
370 l *
190 l kärl
20
800 kr
* Nytecknas ej. Abonnent ansvarar själv för kärlet.
Trädgårdskärlet ska på tömningsdagen placeras vid tomtgräns invid godkänd
farbar väg där renhållningsfordon kan stanna i anslutning till fastigheten, eller på
annan överenskommen eller anvisad plats. Kärlen ska stå framme senast kl.
06.00 på tömningsdagen.
Om trädgårdskärlet placeras tillsammans med övriga avfallskärl måste
trädgårdskärlet stå närmast tomtgränsen och max 2 meter in på tomten.
Dragväg för trädgårdskärl medges inte av arbetsmiljöskäl.

Evenemangstaxa

Flerfamiljsfastigheter och verksamheter
Vid tillfälliga publika evenemang finns det möjlighet att boka avfallshämtning hos
NSR. För större publika evenemang, för miljöstation och evenemangscontainers
lämnar vi separat offert.
Kontakta NSR:s kundservice för mer information och för bokning. Bokning måste
göras minst två veckor före önskad startdag.

Kärlhyra
Matavfall
Återvinningsmaterial
Restavfall

Utsättning, hemtagning och sluttömning
Utsättning
Hemtagning och sluttömning, matavfall och
återvinningsmaterial
Hemtagning och sluttömning, restavfall
Utsättning, hemtagning och sluttömning görs
vardagar kl. 8-16. Övriga tider offereras.

Per kärl
och dygn
10 kr
10 kr
20 kr
Total
avgift
per kärl
100 kr
50 kr
100 kr

Per kärl
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Extratömning
Samtliga fraktioner och kärlstorlekar, vardagar kl.
8-18.
Samtliga fraktioner och kärlstorlekar, övriga tider
Behandlingsavgifter ingår i priserna.
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och
tömning
100 kr
Offert

Dragväg
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter
Dragväg är en extra tjänst som kan beställas genom NSR:s kundservice.
Dragväg kan inte tecknas för trädgårdskärl, 1000-liters kärl, mjukplast och
grovavfall.
Dragväg som överstiger 50 meter nytecknas inte av arbetsmiljöskäl.
Vägen mellan kärlet och renhållningsfordonet ska vara jämn och hårdgjord. Den
bör inte ha någon lutning. Vintertid ska vägen vara snöröjd och halkfri.
Läs mer i kommunens renhållningsordning på www.nsr.se
Kärlen ska placeras 0–5 meter innanför tomtgränsen invid godkänd farbar väg
där renhållningsfordon kan stanna i anslutning till fastigheten på tömningsdagen,
eller på annan överenskommen eller anvisad plats. Kärlen ska stå framme senast
kl. 06.00 på tömningsdagen.
Avståndet mäts från tomtgränsen till mitten av miljöhus eller motsvarande.
Om renhållningsfordonet inte kan stanna i anslutning till fastigheten räknas
dragväg från renhållningsfordonet fram till mitten av miljöhus eller motsvarande.
Avståndet räknas som enkel väg.

Prisexempel
Per kärl, tömning och per påbörjat 10-tal meter
Dragväg
0-5 m
6-10 m
11–20 m
21–30 m
31–40 m
41–50 m

13
0 kr
163 kr
325 kr
488 kr
650 kr
813 kr

Tömningar per år
26
39
52
0 kr
0 kr
0 kr
325 kr
488 kr
650 kr
650 kr
975 kr
1300 kr
975 kr
1463 kr
1950 kr
1300 kr
1950 kr
2600 kr
1625 kr
2438 kr
3250 kr
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12,50 kr
104
0 kr
1300 kr
2600 kr
3900 kr
5200 kr
6500 kr

Grovavfall (hushållsavfall)
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter
Myndiga personer som är folkbokförda i någon av kommunerna Bjuv, Båstad,
Helsingborg, Höganäs, Åstorp eller Ängelholm kan lämna sorterat grovavfall på
NSR:s återvinningscentraler.
De 12 första besöken är kostnadsfria, därefter kostar det 250 kr per besök.
Återvinningsmaterial som lyder under lagen om producentansvar som till
exempel tidningar, förpackningar och elektronikavfall lämnas kostnadsfritt.

Budad hämtning
Framkörningsavgift inkl. 5 minuters
lastning
Per lastningsminut utöver 5 minuter

350 kr
70 kr

Schemalagd hämtning
26 eller 52 hämtningar per år. Pris per hämtning.
Framkörningsavgift inkl. 5 minuters
lastning
Per lastningsminut utöver 5 minuter

300 kr
60 kr

Hämtning av grovavfall bokas genom NSR:s kundservice.
Hämtning sker normalt inom 14 veckodagar från bokning.
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Container och Autoflak/Lastväxlare
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter
Container – restavfall

Behållarstor
lek
3 kbm

Tömnin
gar
per år

6 kbm
8 kbm

26
52
26
52
26
52

Total
avgift/år
21700
38460
38460
66300
46250
79660

kr
kr
kr
kr
kr
kr

Tilläggsavgifter Total
container
avgift
Utsättning
1495 kr
Hemtagning *
1495 kr
Bomkörning
400 kr
* Tömning och behandlingsavgift ingår.

Autoflak/Lastväxlare – restavfall och trädgårdsavfall
Behållarstorlek

per år

18-42 kbm

17995
kr

Hyra
per
månad
1610 kr

per vecka
*
635 kr

Utsättning

550 kr

Tömning
Startavgift, 1 timme
Per påbörjad halvtimme utöver första
timmen

800 kr
400 kr

Behandlingsavgift
Restavfall
Grovavfall
Matavfall
Trädgårdsavfall
Hemtagning inkl. sluttömning **
Tilläggsavgifter
Losstagning av komprimatorbehållare
och nätning ingår i timdebiteringen.
Bomkörning

Per ton
1300 kr
1800 kr
900 kr
375 kr
550 kr

300
kr
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* Minimidebitering är en vecka
** Behandlingsavgift tillkommer om behållaren innehåller avfall.
Trädgårdsavfall – Sidan 18
Tilläggsavgifter och andra
avgifter – Sidan 22
Slamtömning – Sidan 25

Tilläggstjänster och andra avgifter
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter

Felsorteringsavgift – Matavfall
Vid upprepad felsortering av matavfall och om förbättring inte
skett efter påpekande debiteras felsorteringsavgift.
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter, per kärl och tillfälle
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter, per markbehållare och
tillfälle

Avgift

Överfullt – Flerfamiljsfastigheter och verksamheter
Om kärlen är överfulla vid tömning och därmed kräver extra
manuell hantering.
Restavfall och matavfall, per kärl och tillfälle
Tidningar och förpackningar, per kärl och tillfälle
Container, alla fraktioner, per kubikmeter, per tillfälle

Avgift

Extratömning inom tre arbetsdagar eller i samband med
ordinarie tömning,
per behållare och tillfälle
Om större mängder hushållsavfall än vad som får plats i
avfallsbehållaren uppstår tillfälligt på fastigheten kan detta
hämtas mot särskild avgift.
Extratömning kan beställas hos NSR:s kundservice.
Mjukplastsäckar, per abonnemang
Restavfall – kärl 190–370 l
Restavfall – kärl 660–1000 l
Kärl 140–660 l med komprimerat avfall
Matavfall - kärl 140–370 l
Två- eller fyrfackskärl som måste tömmas som restavfall pga
felsortering.
Markbehållare, 0-1 kbm, matavfall (inkl. insatssäck)

Avgift

Markbehållare, 0-3 kbm, restavfall (inkl. insatssäck)
Markbehållare, 3-5 kbm, restavfall (inkl. insatssäck)
Markbehållare, 0-1 kbm, matavfall (exkl. insatssäck)
Markbehållare, 0-3 kbm, restavfall (exkl. insatssäck)
Markbehållare, 3-5 kbm, restavfall (exkl. insatssäck)
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150 kr
1500
kr

500 kr
400 kr
250 kr

200
300
350
600
150
250

kr
kr
kr
kr
kr
kr

1025
kr
1185
kr
1565
kr
1000
kr
1140
kr
1520

Bomkörning, markbehållare
Container, 3 kbm, restavfall
Container, 6 kbm, restavfall
Container, 8 kbm, restavfall
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kr
600 kr
970 kr
1625
kr
2060
kr

Låst dörr eller grind
Om avfallsbehållare placeras innanför låst dörr eller grind tas
en avgift ut för att låsa upp dem.
Dörrar/grindar får inte ha tröskel, trappsteg eller nivåskillnad.
De ska vara försedda med uppställningsanordning och ha
tillräcklig storlek.
Läs mer i kommunens renhållningsordning på www.nsr.se
NSR planerar att gå över till ett ”ennyckel-system” där en
intelligent nyckel används för att öppna alla låsta
soprumsdörrar i Ängelholm.
Nyckeln kan också användas som ”tagg” om taggen har s.k.
”öppen kod”.
Vid nytecknande accepteras endast dörrar/grindar som är
olåsta, har kodlås eller anslutna till NSR:s ”ennyckel-system”.
Dörrar/grindar som är olåsta eller har kodlås.
Dörrar/grindar som ansluts till NSR:s ”ennyckel-system”
(Swedlock) eller har taggpac-bricka med ”öppen kod”. Pris per
fraktion och tömning
Dörrar/grindar med fysisk nyckel eller har taggar med sluten
kod.
Pris per fraktion och tömning

Abonnemangsändring *

Per
tillfälle
0 kr
200 kr
200 kr
200 kr
200 kr
200 kr

Avgift

Ingår
5 kr
10 kr

Per
kärl
0 kr
100 kr
0 kr
100 kr
100 kr
0 kr

Nytecknande av abonnemang eller ny fraktion
Avsluta abonnemang
Utöka abonnemang (Fler kärl)
Byta kärlstorlek
Minska abonnemang (Färre kärl)
Återstart, vilande abonnemang
* Ingen avgift utgår:
- vid ändring av abonnemang inom 2 månader från ägarbyte eller
nytecknande.
- vid utökande av antalet kärl för matavfall, tidningar eller förpackningar vid
flerfamiljsfastigheter
och verksamheter.
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Utkörning av matavfallspåsar
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter, per tillfälle

Lock-i-lock – Ett lock som går att öppna från två håll.
190 l kärl
240 l kärl
370 l kärl

Övriga priser
Flakbil/servicebil med förare
Renhållningsfordon med förare
Extrapersonal
Ev. behandlingsavgifter för avfallet tillkommer.
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Avgift
450 kr
Avgift
per
lock
och år
50 kr
75 kr
100 kr
Per
påbörj
ad
timme
900 kr
1250
kr
350 kr

SLAMTÖMNING
Abonnemang ska tecknas för regelbunden, schemalagd tömning av slam.
Avgifterna som anges gäller vid maximalt 20 meters slanglängd mellan
renhållningsfordonets uppställningsplats och anslutnings-punkt till anläggningen
som ska tömmas. Vid längre slanglängd än 20 meter tas särskild avgift ut.
Inför slamtömning ska fastighetsinnehavaren förbereda anläggningen så att
tömning kan ske genom slamsugning eller med kranbil (fosforfällor). Brunnen
eller tanken ska vara frilagd, väl synlig, tydligt markerad och lättillgänglig för
tömning. Körbar väg ska finnas fram till brunnen/tanken. Behövs framgrävning,
handräckning eller utnyttjande av särskild inhyrd lyftanordning för lockets
avlägsnande utgår särskild avgift.
Brunnslock får väga max 25 kg.
För att minska risken för skador på våra fordon ska det finnas en fri bredd på
minst 4 meter och en fri höjd på minst 4 meter där fordonet ska köra.
Priset ”Schemalagd årlig tömning” gäller första tömningen per år. Om man
önskar fler schemalagda tömningar per år betalar man för ”Budad tömning inom
7 dagar” för övriga tillfällen.
Budad tömning utförs vardagar inom 7 respektive 2 arbetsdagar.
Bomkörning – debiteras då planerad tömning av brunn/tank inte kan utföras på
grund av hinder som entreprenören inte råder över.
Matavfallskvarnar får inte anslutas till det kommunala avloppsnätet utan ska
anslutas till tank.
Kostnad för tömning av matavfallstank, se sidan 15.
Beställning av slamtömning görs hos NSR:s kundservice.

Två- och trekammarbrunnar, minireningsverk *,
septiktankar och slamavskiljare
Tömning ska ske minst en gång per år enligt kommunens renhållningsordning.

Brunnsstorlek
0 – 1,49 kbm
1,5 – 2,99 kbm
3,0 – 6,00 kbm
Tillägg per kbm slam över
6 kbm

Schemal
agd
årlig
tömning
625 kr
935 kr
1350 kr
375 kr

Budad tömning
inom 7
dagar
780 kr
1170 kr
1685 kr
375 kr
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Inom 2
dagar
1125 kr
1645 kr
2100 kr
375 kr

* Minireningsverk – Inplastad instruktion för handhavande och tömning ska finnas
på anläggningen i
samband med tömning, lätt åtkomlig för tömningspersonalen.
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Slutna tankar
Tömning ska ske minst en gång per år enligt kommunens renhållningsordning.

Brunnsstorlek
0 – 1,49 kbm
1,5 – 2,99 kbm
3,0 – 6,00 kbm
Tillägg per kbm slam över
6 kbm

Schemal
agd
årlig
tömning
750 kr
1125 kr
1500 kr
375 kr

Budad tömning
inom 7
dagar
935 kr
1405 kr
1875 kr
375 kr

Inom 2
dagar
1380 kr
1820 kr
2195 kr
375 kr

Akuttömning av slamavskiljare eller sluten tank
Kan endast beställas per telefon.
Tömning bokas genom NSR:s kundservice. När NSR:s kundservice har stängt tas
beställningen emot på jourtelefon 010-45 00 500.
Fastighetsinnehavaren ska förbereda anläggningen så att tömning kan ske
genom slamsugning.
Akuttömning
Tömning samma dag - beställning vardagar före kl.
14.00
Tömning nästa arbetsdag - beställning vardagar.
Tömning inom 4 timmar - beställning vardagar
samt lördagar, söndagar och helgdagar
Tömning inom 24 timmar - beställning vardagar
samt lördagar, söndagar och helgdagar

Avgift
4225 kr
2600 kr
6100 kr
5400 kr

Fettavskiljare
Avfall från fettavskiljare omfattas av det kommunala renhållningsansvaret och
ska samlas in genom kommunens försorg. Tömning ska ske minst en gång per år
enligt kommunens renhållningsordning.
Fastighetsinnehavaren ska förbereda anläggningen så att tömning kan ske
genom slamsugning.

Brunnsstorlek
0 – 2,99 kbm
3,0 – 6,00 kbm
Tillägg per kbm slam över
6 kbm

Schemal
agd
årlig
tömning
1250 kr
1690 kr
750 kr

Budad tömning
inom 7
dagar
1625 kr
2200 kr
750 kr

Avfallstaxa 2020 - Ängelholms kommunSida 31

Inom 2
dagar
1910 kr
2565 kr
750 kr
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Fosforfällor
Tömning ska utföras i den omfattning som kommunen bestämmer.
Tid på plats, per påbörjad timme
Behandlingsavgift per kbm

1590 kr
130 kr

Köksbrunnar, sjunkbrunnar och gårdsbrunnar
Ex. BDT-brunnar
Tömning i samband med schemalagd tömning av
slamavskiljare eller sluten tank.
Tömning vid andra tillfällen
Behandlingsavgift 150 kr/ton tillkommer.

400 kr
1590 kr

Toalettbodar
Ex. ”Bajamaja”
Toalettbod inkl. 1 kbm slam, per tillfälle
Toalettbod inkl. 1 kbm slam + påfyllning av vatten,
per tillfälle
Toalettbod inkl. 1 kbm slam + påfyllning av vatten
+ städning, per timme
Saneringsvätska, per liter

900 kr
1000 kr
1135 kr
130 kr

Extra tjänster
Slanglängd, per påbörjad 5 meter utöver 20 meter
Bomkörning
Slamsugning, per timme
Extrapersonal, per timme
Telefonavisering
Kombispolning i samband med tömning.
(Måste beställas i förväg)

110 kr
550 kr
1135 kr
420 kr
100 kr
1340 kr

Vegetabiliskt och animaliskt fett, frityrolja
Hämtning ska ske minst en gång per år enligt kommunens renhållningsordning.
Behållare tillhandahålls av NSR.
Pris per fat och tömning
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500 kr

Serviceavgifter 2020 –
Flerfamiljsfastigheter och
verksamheter
Ängelholms kommun
Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall
Samtliga priser är inklusive moms
Enligt beslut i NSR:s styrelse 2019-11-22
Gäller fr.o.m. 2020-04-01

Ljuskällor, batterier och småelektronik från
flerfamiljsfastigheter
Total avgift/år
Tömnin
Enbart
gar
Småel-paket batteribox
per år
*
13
1625 kr
1300 kr
6
815 kr
600 kr
3
450 kr
300 kr
* Ljuskällor, batterier och småelektronik
Extratömning
Per tillfälle

Avgift
250 kr

Tilläggsavgifter och andra avgifter – Sidan 22

NSR AB 251 89 Helsingborg
042-400 13 40
www.nsr.se

kundservice@nsr.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-11

SBN § 12

Dnr. SBN 2020/41, KS 2020/84

Fastställande av ny avfallstaxa fr.o.m. 1 april 2020
Ärendebeskrivning
NSR arbetar ständigt med att se över avfallstaxan och de abonnemang och tjänster som
erbjuds. 2010 beslutade Kommunfullmäktige i 11 nordvästskånska kommuner att sjösätta
projektet Skitlite 2020 med många tuffa mål för avfallsbolagen, bland annat skulle kostnaderna
för bolagen gällande avfallsabonnemangen halveras till 2020. Dessa mål har arbetats in i
företagets ägardirektiv.
I årets taxeförslag fortsätter satsningen på att, genom miljöstyrning/prisstyrning, locka
villahushållen, flerfamiljsfastigheter och verksamheter att välja abonnemang källsortering.
Dessa insatser är helt i linje med de nationella miljömålen som säger att utsorteringen av
matavfall ska ökas och att det insamlade matavfallet ska behandlas så att växtnäring och energi
tas tillvara. Plockanalyser visar att restavfallet fortfarande innehåller uppemot 50 % matavfall,
tidningar och förpackningar.
Prisförändringarna kommer att kommuniceras till abonnenterna genom olika
informationsåtgärder.
Nya taxor föreslås gälla från den 1 april 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle den 3 februari 2020
Bilaga 1. NSR AB PM - Ny avfallstaxa i Ängelholm 1 april 2020
Bilaga 2. NSR AB Taxa 2020 - Folder Ängelholm - Kundversion
Föredragande tjänsteperson
Enhetschef Anders Lundin föredrar ärendet.
Yrkanden
Bifall till förslaget till beslut i tjänstlåtandet från följande: Hans-Åke Jönsson (C),
Anita Rosén (L), Magnus Jonsson (S), Alexander Johnsson (SD) och
Stephan Persson Tyrling (M).

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-11

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:
att

fastställa ny taxa för renhållningen i enlighet med förslag från NSR AB, samt

att

ny taxa ska gälla från den 1 april 2020.

Beslutet ska expedieras till
Kommunfullmäktige via Kommunstyrelsen
Huvuduppdrag samhälle, enhetschef stadsmiljö

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-03-04
Kommunstyrelsen

KS § 43

Dnr. KS 2020/98, NOS 2020/19

Justera ersättning till utförare inom hemtjänst
Ärendebeskrivning
Under 2018 infördes ett nytt ersättningssystem för ersättning till utförare av hemtjänst, såväl
kommunala som privata utförare.
Huvuduppdrag Hälsa har sedan dess vid uppföljning funnit att det krävs justering av timersättningen
och antalet timmar som ersättning ges för i nivå sex och sju
Beslutsunderlag
Förslag till beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 19 februari 2020.
Tjänsteutlåtande, nämndkansliet, 10 februari 2020
Protokollsutdrag från Nämnden för omsorg och stöd 18 februari 2020.
Tjänsteutlåtande, huvuduppdrag Hälsa, 27 januari 2020
Bilaga, ersättningsnivåer
Yrkanden
Liss Böcker (C) yrkar bifall, Lars Nyander (S), Maija Rampe (M), Eric Sahlvall (L), Linda Persson
(KD), Johan Wifralius (SD) och Karl-Otto Rosenqvist (MP) instämmer.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att justera ersättningen per timme från 472 kr till 502 kr per timme
att justera antalet timmar som utföraren får ersättning för från 109,3 till 118,7 i nivå sex och från
140,0 till 182,5 i nivå sju
att justeringarna gäller retroaktivt från och med den 1 januari 2020, samt
att den ökade kostnaden finansieras inom den tilldelade ramen för hemtjänsten för 2020
Beslutet ska expedieras till
Huvuduppdrag Hälsa, Filippa Kurdve, Helena Gottfriedsson

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-02-19
Kommunstyrelsens arbetsutskott

KSAU § 23

Dnr. KS 2020/98, NOS 2020/19

Justera ersättning till utförare inom hemtjänst
Ärendebeskrivning
Under 2018 infördes ett nytt ersättningssystem för ersättning till utförare av hemtjänst, såväl
kommunala som privata utförare.
Huvuduppdrag Hälsa har sedan dess vid uppföljning funnit att det krävs justering av timersättningen
och antalet timmar som ersättning ges för i nivå sex och sju
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, nämndkansliet, 10 februari 2020
Tjänsteutlåtande, huvuduppdrag Hälsa, 27 januari 2020
Bilaga, ersättningsnivåer
Föredragande tjänstepersoner
Verksamhetschef Helena Gottfriedsson och ekonomi Andreas Bollvik föredrar ärendet.
Yrkanden
Lars Nyander (S) yrkar bifall. Liss Böcker (C), Patrik Ohlsson (SD) och Linda Persson (KD)
instämmer.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att justera ersättningen per timme från 472 kr till 502 kr per timme
att justera antalet timmar som utföraren får ersättning för från 109,3 till 118,7 i nivå sex och från
140,0 till 182,5 i nivå sju
att justeringarna gäller retroaktivt från och med den 1 januari 2020, samt
att den ökade kostnaden finansieras inom den tilldelade ramen för hemtjänsten för 2020
Beslutet ska expedieras till
Huvuduppdrag Hälsa, Filippa Kurdve, Helena Gottfriedsson

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1 (2)
Diarienummer

2020-02-10

KS 2020/98
Annat diarienummer
NOS 2020/19

Enhetschef Nämndkansliet
Mats Ulfwinger
0431-87 000
Mats.Ulfwinger@engelholm.se

Kommunstyrelsen

Justering av ersättning till utförare inom hemtjänst
Ärendebeskrivning
Under 2018 infördes ett nytt ersättningssystem för ersättning till utförare av hemtjänst, såväl
kommunala som privata utförare.
Huvuduppdrag Hälsa har sedan dess vid uppföljning funnit att det krävs justering av
timersättningen och antalet timmar som ersättning ges för i nivå sex och sju
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, nämndkansliet, 10 februari 2020
Tjänsteutlåtande, huvuduppdrag Hälsa, 27 januari 2020
Bilaga, ersättningsnivåer
Utredning
Vid huvuduppdrag Hälsas uppföljning av ersättningssystemet har man kommit fram till att en
justering i timbelopp och antal timmar i nivå sex och sju behövs.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
att justera ersättningen per timme från 472 kr till 502 kr per timme
att justera antalet timmar som utföraren får ersättning för från 109,3 till 118,7 i nivå sex och
från 140,0 till 182,5 i nivå sju
att justeringarna gäller retroaktivt från och med den 1 januari 2020, samt
att den ökade kostnaden finansieras inom den tilldelade ramen för hemtjänsten för 2020
_____

Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: info@engelholm.se
www.engelholm.se | www.facebook.com/angelholm | www.twitter.com/engelholm |
www.instagram.com/engelholmskommun/

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-02-10

2 (2)
Diarienummer
KS 2020/98
Annat diarienummer
NOS 2020/19

Lilian Eriksson
Kommundirektör

Filippa Kurdve
Tf chef Hälsa

Beslutet expedieras till:
Huvuduppdrag Hälsa, Filippa Kurdve, Helena Gottfriedsson
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-01-27

Verksamhetschef
Helena Gottfriedson
0431-870 00
Helena.gotfriedson@engelholm.se

1 (2)
Diarienummer
NOS 2020/19

Nämnden för omsorg och stöd

Justera ersättning till utförare inom hemtjänst
Ärendebeskrivning
2018 införde huvuduppdrag Hälsa ett nytt ersättningssystem för resursfördelning till såväl
kommunala som privata utförare inom hemtjänsten i Ängelholm. Uppföljning av modellen
visar på att det krävs justering av ersättning per timme samt justering av antalet timmar som
utföraren får ersättning för, i nivå sex och sju.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från huvuduppdrag Hälsa, daterat den 27 januari 2020, justera ersättning till
utförare inom hemtjänst.
Bilaga 1 nivåer
Bakgrund
Under 2018 infördes ett nytt och förenklat ersättningssystem för resursfördelning till såväl
kommunala som privata utförare inom hemtjänsten i Ängelholms kommun (§69, 2014/457).
Under 2019 har ersättningssystemet följts upp, bland annat genom dialogmöte med utförare,
men också genom kontroll av utförda timmar kontra ersättning och simulerade beräkningar.
Uppföljningen visar att den ekonomiska ersättningen per timme inte motsvarar
utförandekostnaden, detta framförs av såväl privata som kommunala utförare samtidigt som
det visar sig i systematiska uppföljningar av utförd hemtjänst. Antalet timmar som utföraren
får ersättning för, i nivå sex och sju, behöver också justeras eftersom många brukare i dessa
nivåer konsumerar fler timmar än vad som utgår i dagens modell.
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Förslag till ny ersättning
Förslaget är att höja ersättningen från 472 till 502 kronor, d.v.s. 30 kronor, per timme samt att
öka ersättningstimmarna i nivå sex och sju. Ersättningen kommer årligen att följas upp och
eventuella justeringar sker i samband med beslut om budget.
Den förändrade ersättningen förväntas, baserat på januari till september 2019, och med dagens
volymer, motsvara 1,5 mnkr i ökade kostnader. Kostnadsökningen finansieras inom
hemtjänstens tilldelade ram för 2020.
Förslag till beslut
Nämnden för omsorg och stöd föreslås besluta att föreslå Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige besluta
att

godkänna justering av ersättning per timme från 472 till 502 kronor.

att

godkänna justering av antalet timmar som utföraren får ersättning för från 109,3 till
118,7 i nivå sex och från 140,0 till 182,5 i nivå sju.

att

justeringar gäller retroaktivt från 1 januari 2020.

att

kostnadsökningen finansieras inom hemtjänstens tilldelade ram för 2020.

____
Filippa Kurdve
Tf chef Hälsa

Helena Gottfriedson
Verksamhetschef, bo bra hemma

Beslutet expedieras till:
Huvuduppdrag Hälsa
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Bilaga 1

Ersättning idag
Nivå

Timmar

Enhetspris Ersättningstimmar

Nivå 1

0-2,59

472,0

Nivå 2

3-7,59

Nivå 3

8-24,59

Nivå 4

Ersättning/nivå

1,5

708

472,0

6,0

2 832

472,0

20,0

9 440

25-49,59

472,0

43,0

20 296

Nivå 5

50-79,59

472,0

71,8

33 866

Nivå 6

80-119,59

472,0

109,3

51 590

Nivå 7

120-

472,0

140,0

66 080

Matdistribution

127,0

Nytt förslag
Nivå

Timmar

Nivå 1

0-2,59

502,0

Nivå 2

3-7,59

502,0

6,0

3 012

Nivå 3

8-24,59

502,0

20,0

10 040

Nivå 4

25-49,59

502,0

43,0

21 586

Nivå 5

50-79,59

502,0

71,8

36 019

Nivå 6

80-119,59

502,0

118,7

59 587

Nivå 7

120-

502,0

182,5

91 615

Matdistribution

Enhetspris Ersättningstimmar

127,0

1,5

Ersättning/nivå
753

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-02-18

NOS § 17

Dnr. NOS 2020/19

Förändrad ersättning till LOV-utförare
Ärendebeskrivning
Bakgrund
Under 2018 infördes ett nytt och förenklat ersättningssystem för resursfördelning till såväl
kommunala som privata utförare inom hemtjänsten i Ängelholms kommun (§69, 2014/457).
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från huvuduppdrag Hälsa, daterat den 27 januari 2020, justera ersättning till
utförare inom hemtjänst.
Bilaga 1 nivåer
Föredragande tjänsteperson
Ulrika Wattman, planeringschef och Andreas Bollvik, ekonom.
Beslut
Nämnden för omsorg och stöd föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna justering av ersättning per timme från 472 till 502 kronor,

att

godkänna justering av antalet timmar som utföraren får ersättning för från 109,3 till
118,7 i nivå sex och från 140,0 till 182,5 i nivå sju,

att

justeringar gäller retroaktivt från 1 januari 2020, samt

att

kostnadsökningen finansieras inom hemtjänstens tilldelade ram för 2020.

Nämnden för omsorg och stöd beslutar för egen del
att

paragrafen omedelbart justeras.

______
Beslutet ska expedieras till
Kommunstyrelsen

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-03-04
Kommunstyrelsen

KS § 44

Dnr. KS 2020/47

Försäljning av Vejby 242:4 till Vejby IF
Ärendebeskrivning
Vejby IF önskar förvärva Vejby 242:4, belägen inom detaljplanerat verksamhetsområde i
Vejbystrand, se kartskiss. Aktuell fastighet angränsar till Vejby idrottsplats där Vejby IF har sin
verksamhet.
Vejby IF äger i dagsläget en byggnad på ofri grund (maskinhall) belägen inom Vejby 242:4, och har
genom ett lägenhetsarrende rådighet över marken under och omkring byggnaden. Genom en
försäljning kommer mark och byggnad i samma ägares hand och lägenhetsarrendet upphör.
Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med Vejby IF upprättat förslag till köpekontrakt
och servitutsavtal. Vejby IF har undertecknat avtalen.
Beslutsunderlag
Förslag till beslut från Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 februari 2020.
Tjänsteutlåtande mark- och exploateringsenheten den 30 januari 2020
Av Vejby IF signerat köpekontrakt med bilagor
Kartskiss
Yrkanden
Christina Hanstål (M) yrkar bifall. Liss Böcker (C), Lars Nyander (S), Linda Persson (KD),
Eric Sahlvall (L), Karl-Otto Rosenqvist (MP) och Johan Wifralius (SD) instämmer.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

godkänna upprättat köpekontrakt med Vejby IF avseende Vejby 242:4.

Beslutet ska expedieras till
Mark- och exploateringsenheten med köpekontrakt i original.

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-02-19
Kommunstyrelsens arbetsutskott

KSAU § 27

Dnr. KS 2020/47

Försäljning av Vejby 242:4 till Vejby IF
Ärendebeskrivning
Vejby IF önskar förvärva Vejby 242:4, belägen inom detaljplanerat verksamhetsområde i
Vejbystrand, se kartskiss. Aktuell fastighet angränsar till Vejby idrottsplats där Vejby IF har sin
verksamhet.
Vejby IF äger i dagsläget en byggnad på ofri grund (maskinhall) belägen inom Vejby 242:4, och har
genom ett lägenhetsarrende rådighet över marken under och omkring byggnaden. Genom en
försäljning kommer mark och byggnad i samma ägares hand och lägenhetsarrendet upphör.
Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med Vejby IF upprättat förslag till köpekontrakt
och servitutsavtal. Vejby IF har undertecknat avtalen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande mark- och exploateringsenheten den 30 januari 2020
Av Vejby IF signerat köpekontrakt med bilagor
Kartskiss
Yrkanden
Liss Böcker (C) yrkar bifall. Lars Nyander (S), Patrik Ohlsson (SD) och Linda Persson (KD)
instämmer.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att

godkänna upprättat köpekontrakt med Vejby IF avseende Vejby 242:4.

Beslutet ska expedieras till
Mark- och exploateringsenheten med köpekontrakt i original.

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
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2020-01-30

Mark- och exploateringsingenjör
Sara Elmefjärd
0431-468987
sara.elmefjard@engelholm.se

KS 2020/47

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Försäljning av Vejby 242:4 till Vejby IF
Ärendebeskrivning
Vejby IF önskar förvärva Vejby 242:4, belägen inom detaljplanerat verksamhetsområde i
Vejbystrand, se kartskiss. Aktuell fastighet angränsar till Vejby idrottsplats där Vejby IF har sin
verksamhet.
Vejby IF äger i dagsläget en byggnad på ofri grund (maskinhall) belägen inom Vejby 242:4,
och har genom ett lägenhetsarrende rådighet över marken under och omkring byggnaden.
Genom en försäljning kommer mark och byggnad i samma ägares hand och lägenhetsarrendet
upphör.
Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med Vejby IF upprättat förslag till
köpekontrakt och servitutsavtal. Vejby IF har undertecknat avtalen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande mark- och exploateringsenheten den 30 januari 2020
Av Vejby IF signerat köpekontrakt med bilagor
Kartskiss
Utredning
Aktuell fastighet angränsar till Vejby idrottsplats där Vejby IF har sin verksamhet.
Inom fastigheten finns även en återvinningsstation som kommer vara kvar även efter
fastighetsöverlåtelsen. Återvinningsanläggningen är en viktig samhällsfunktion. Anläggningen
flyttades från Vejby IF:s parkering till aktuell plats 2012. Anläggningen har permanent bygglov
sedan 2012-11-23, Dnr 2012-001093. Ängelholms kommun erhåller genom avtalsservitut rätt
att på obestämd framtid bibehålla återvinningsanläggningen på platsen. Ängelholms kommun
kommer genom mark- och exploateringschef underteckna servitutsavtalet, efter
kommunfullmäktige godkänt köpekontraktet.

Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: info@engelholm.se
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Köpekontrakt
Överenskommen köpeskilling är 131 500 kronor och utgår från ett tomtpris om 150 kr/m².
Priset på tomtmarken i aktuellt område, är vid tidigare försäljningar av mark öster om
värmeverket, av kommunfullmäktige beslutat till 200 kronor/m².
Gällande detaljplan medger en lägre byggnadshöjd inom Vejby 242:4 än i området öster om
värmeverket (4 och 6 meter istället för 8), vilket medför en mindre byggrätt per m² tomtyta.
Tomten är dessutom något sämre arronderad för tillåten verksamhet, byggrätten är mer
begränsad i bredd. Utifrån dessa förutsättningar är det skäligt att sänka priset för marken inom
242:4 till 150 kr/m² istället för 200kr/m².
Ingen ersättning utgår för nytt avtalsservitut för återvinningsstation som belastar fastigheten.
Vejby IF erlägger ingen köpeskilling för den areal som återvinningsanläggningen upptar på
Vejby 242:4.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
att

godkänna upprättat köpekontrakt med Vejby IF avseende Vejby 242:4.

_____

Lilian Eriksson
Kommundirektör

Mårten Nilsson
Mark- och exploateringschef

Beslutet expedieras till:
Mark- och exploateringsenheten med köpekontrakt i original.

Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: info@engelholm.se
www.engelholm.se | www.facebook.com/angelholm | www.twitter.com/engelholm |
www.instagram.com/engelholmskommun/

Dm 2020/47

I<öpekontrakt
Köpare:

Vejby IF
Box42
260 83 V ej bystrand

(839400-3365)

Säljare:

Ängelholms kommun
262 80 Ängelholm

(212000-0977)

Fastighet:

Ängelholm Vejby 242:4

Överlåtelseförklaring
Säljaren överlåter och försäljer härmed till köparen Ängelholm V ej by 242:4, nedan kallad
Fastigheten, för en överenskommen köpeskilling om 131 550 kronor och på följande villkor i
övrigt.

Tillträde och köpebrev
Tillträde till fastigheten ska ske efter överenskommelse, dock senast 29 april 2020.
Köpeskillingen erläggs senast på tillträdesdagen. Parterna upprättar då köpebrev och lagfart kan
beviljas. Skulle Köparen brista i fullgörandet av betalning äger Säljaren rätt att häva köpet.

Fastighetens skick
Fastigheten överlåts i befintligt skick. Säljaren svarar inte för på Fastigheten rådande
grundläggnings förhållanden.
Rättigheter, panträtt
Inom Fastigheten äger köparen en förrådsbyggnad (maskinhall) på ofri grund. Efter köpet
kommer mark och byggnad i samma ägares hand. Pågående lägenhetsarrende mellan Vejby IF
och Ängelholms kommun upphör i samband med att fastigheten tillträds, se arrendeavtal, bilaga
1.

1(2)

Dnr 2020/47

Inom Fastigheten finns en återvinningsanläggning som ska vara k-var även efter
fastighetsöverlåt els en. Å tervinningsanläggningen är en vilttig samhällsfunktion. Anläggningen
flyttades från Vejby IF:s parkering till denna plats 2012 i samråd mellan inblandade parter.
Anläggningen har permanent bygglov sedan 2012-11-23, Dnr 2012-001093. Ängelholms
kommun erhåller genom avtalsservitut rätt att bibehålla återvinningsanläggningen på platsen, se
servitutsavtal, bilaga 2. Ingen ersättning utgår för markupplåtelsen. Istället har under
överlåtelseförklaring angiven köpeskilling för Vejby 242:4, reducerats med 150 kr/m2 för
motsvarande areal som återvinningsanläggningen upptar på Fastigheten.
Fastigheten överlåts fri från penninginteckningar.

Fastighetens kostnader
Säljaren betalar Fastighetens kostnader (befintlig byggnad undantagen) och erhåller Fastighetens
intäkter för tiden fram till tillträdesdagen. För tiden därefter övergår kostnader och intäkter på
Köparen.

VA
Anläggningsavgift för VA ingår inte i köpeskillingen. Eventuell anläggningsavgift betalas enligt
gällande taxa.

Lagfart
Köparen söker lagfart på sitt förvärv och erlägger samtliga kostnader som uppkommer med
anledning av detta.
Övriga bestämmelser
Ingen av parterna har rätt att kräva ersättning av andra parten på grund av övrjga avtalsbrott eller
för nedlagda kostnader.
Utöver vad som framgår av detta avtal gäller vad som stadgas i 4 kap jordabalken angående köp
av fast egendom och andra i förekommande fall tillämpliga lagar mellan parterna.

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.
Ängelholm 2020-

Ängelholm 2020-
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bilaga 1

AVTAL OM LÄGENHETsARRENDE

Arrendator:

Vejby IF
Box 42
260 83 Vejbystrand

(839400-3365)

Jordägare:

Ängelholms kommun
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

(212000-0977)

Arrendeområde:

Markerat område om 737 kvm på Vejby 242:4.

Ändamål:

Byggnad för förråd- och personalutrymmen för idrottsplatsens
material och personal.

Arrendetid:

Arrendetiden utgör 5 år från 2012-07-01 och förlängs med 1 år i
sänder om inte uppsägning sker senast 1 år före arrendetidens slut.

Avgift:

Arrendeavgiften är 3 000 kronor/ år som räknas upp med
konsumentprisindex, varvid oktober månads index året förre
debiteringen jämförs med oktober månads index 2012.
Arrendeavgiften betalas mot faktura senast 1/7 i förskott för
arrendperioden.

Förbud mot
överlåtelse:

Vejby IF får inte överlåta detta arrendeavtal utan skriftligt
medgivande från jordägaren.

Inskrivnings förbud:

Detta avtal får inte inskrivas.

Eventuella
ersättningsfrågor:

Vejby IF har ej rätt till någon form av ersättning vid avtalets
upphörande. Vid arrendets upphörande skall området återställas.

Kontraktsexemplar:

Detta avtal upprättas i två exemplar, av vilka jordägaren och
arrendatom tagit var sitt.

Underskrifter:
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Dnr 2020/47, bilaga 2

SERVITUTSAVTAL

Härskande fastighet:

Ängelhohn V ej by 242:4
Vejby IF
Box42
260 83 Vejbystrand

Tjänande fastighet:

(839400-3365)

Ängelhohn V ej by 246:2
Ängelhohns kommun
Östra vägen 2
262 80 Ängelhohn

(212000-0977)

Upplåtelse
Tjänande fastighet upplåter härmed rätt för härskande fastighet att för återvinningsanläggning,
nyt~a ett område om ca 500 m 2 inom fastigheten Vejby 242:4, se rött markerat område i karta
nedan.

Ägare till härskande fa tighet äger rätt att:
a) inom servitutsområdet bibehålla, underhålla och förnya återvinningsanläggning.
Området ska vara tillgängligt för allmän traft.k.
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1292 01280

Ägare till tjänande fastighet fät binder sig:
a) att inte gtäva, schakta eller spränga inom eller i sådan närhet av servitutsområdet att
kommunens anläggningar riskerar att skadas.
b) Att inte bygga eller uppföra egna anläggningar inom servitutsområdet
gare till hätskande fastighet förbinder ig:
a) att tillse att anläggnings-, reparations- och underhållsarbeten utförs på sådant sätt att
minsta möjliga skada, intrång eller olägenhet uppstår.
b) att efter eventuella arbetens avslutande tillse att berörd mark, vägar och andra
anläggningar i anslutning till servitutsområdet återställs i det skick som var före arbetenas
påbörjande.
Ersättning
Ingen ersättning utgår för upplåtelsen.
Inskrivning:
Servitutshavaren får på egen bekostnad låta inskriva detta avtal. Innan sådan inskrivning sker, ät
ägare till ~änande fastighet skyldig att vid överlåtelse av fastigheten eller del därav göra förbehåll
för servitutsupplåtelsen.
Övrigt
Tvister med anledning av detta kontrakt eller härledda från kontraktet ska avgöras i allmän
domstol.
Detta servitutsavtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

Ängelholm 2020-
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Mårten Nilsson
Mark- och exploateringschef
Ängelholms kommun
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-03-04
Kommunstyrelsen

KS § 45

Dnr. KS 2020/86

Uppföljning av bifallna motioner
Ärendebeskrivning
Motion från Patrik Ohlsson (SD) om uppföljning av bifallna motioner bifölls den 26 september
Utredning
Sedan motionen bifölls den 26 september 2016 har 19 motioner bifallits av kommunfullmäktige. Av
den bilagda förteckningen framgår status i de olika ärendena.
Det kan konstateras att det finns olika uppfattningar om vad en bifallen motion innebär rent
praktiskt annat än att fullmäktige ställer sig positiv till det som motionären föreslår. En bifallen
motion kan innebära att något skall utredas vidare eller att något kräver budgetmedel som inte finns i
den aktuella verksamheten.
Framöver bör bifallna motioner förses med ett tydligt uppdrag vid beslut i fullmäktige om vad som
fullmäktige anser bör göras med motionen i fråga. Exempelvis ett uppdrag att implementera eller
utreda vidare eller att frågan ska hanteras inom budgetprocessen.
Beslutsunderlag
Förslag till beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 februari 2020
Tjänsteutlåtande, nämndkansliet, 3 februari 2020
Förteckning, uppföljning av bifallna motioner
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna återrapporten

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-02-19
Kommunstyrelsens arbetsutskott

KSAU § 35

Dnr. KS 2020/86

Uppföljning av bifallna motioner
Ärendebeskrivning
Motion från Patrik Ohlsson (SD) om uppföljning av bifallna motioner bifölls den 26 september
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, nämndkansliet, 3 februari 2020
Förteckning, uppföljning av bifallna motioner
Yrkanden
Patrik Ohlsson (SD) yrkar bifall.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna återrapporten
Beslutet expedieras till
Patrik Ohlsson (SD)

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande
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2020-02-03

Enhetschef Nämndkansliet
Mats Ulfwinger
0431-87 000
Mats.Ulfwinger@engelholm.se

KS 2020/86

Kommunstyrelsen

Uppföljning av bifallna motioner
Ärendebeskrivning
Motion från Patrik Ohlsson (SD) om uppföljning av bifallna motioner bifölls den 26
september
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, nämndkansliet, 3 februari 2020
Förteckning, uppföljning av bifallna motioner
Utredning
Sedan motionen bifölls den 26 september 2016 har 19 motioner bifallits av
kommunfullmäktige. Av den bilagda förteckningen framgår status i de olika ärendena.
Det kan konstateras att det finns olika uppfattningar om vad en bifallen motion innebär rent
praktiskt annat än att fullmäktige ställer sig positiv till det som motionären föreslår. En bifallen
motion kan innebära att något skall utredas vidare eller att något kräver budgetmedel som inte
finns i den aktuella verksamheten.
Framöver bör bifallna motioner förses med ett tydligt uppdrag vid beslut i fullmäktige om vad
som fullmäktige anser bör göras med motionen i fråga. Exempelvis ett uppdrag att
implementera eller utreda vidare eller att frågan ska hanteras inom budgetprocessen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna återrapporten
_____
Lilian Eriksson
Kommundirektör

Mats Ulfwinger
Enhetschef Nämndkansliet
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Diarienummer
Ämne för motionen

Vad har hänt

2016/263 Digital justering av protokoll

Finns med i pågående digitaliseringsarbete

Det har brustit någonstans i återkopplingen till
verksamheten av KFs beslut. Huvuduppdrag
Samhälle kommer skyndsamt undersöka
möjligheterna att få brunvit vägvisning till fler av
kommunens besöksmål. I dag finns det brunvita
skyltar till Hembygdsparken och Järnvägens
museum.
2
3

2016/72

Skyltning längs infartsvägar till turistmål

2016/592 Minnestavla över Tullakrok

Framtagning pågår av Kultur och stad
tillsammans med kommunikationsenheten

4

2015/640 Källsortering på allmänna platser

5

2016/313 SMS tjänst vid samhällsstörningar

Vi har fem stycken i centrum idag, som ett test.
Resultatet visar att det inte källsorteras i den
omfattning vi skulle önska. Diskussion pågår om
att placera ut fler papperskorgar med
källsortering.
Teknik finns i dag men inget uppdrag om att
införa har givits.

6

2016/214 Frivillig influensavaccinering till anställda inom vård och omsorg

Klart

7
8

2017/560 Julbelysning, Nya torg
2016/882 Utredning av skolornas utemiljöer

9

2017/478 Snabbare detaljplaneprocesser, Örebromodellen

Det har brustit någonstans i återkopplingen till
verksamheten av KFs beslut. Vi äskar för detta i
kommande budgetprocess. 550 tkr för
gatubelysning och 250 tkr för julbelysning i
investering och 80 tkr i driftbudgeten.
Återrapporterad
Arbete pågår. Handlingar är upplagda i EVO
gällande återrapport – Analys av
Örebromodellen i förhållande till Ängelholm.
EVO: SBN 2020/33. Ärendet är lagt till SBNau
2020-02-25.

10

2016/469 Arbeta mer för att skapa fler trygghetsboenden

Ej lagstadgad boendeform, kommunen
uppmuntrar privata aktörer på marknaden och
flera boenden har byggts.

11

2016/758 Arbeta för friskoleetablering i Ängelholm

Arbete pågår

12

2017/186 Inrätta ett bygdeforum

Landsbygdspott finns, tillväxtprogram för
tätorterna pågår. I beredningsrapport om
långsiktig målbild för utveckling av tätorterna
finns medel för tätorsutveckling med men medel
är ej beslutade i budget. Ärendet är lämnat till
kultur- och stad för hantering i nämnden för
kultur- idrott och fritid.

13

2017/754 Integrering av funktionsnedsatta, specialpeng att ta med

Arbete pågår

2017/756 Fritt val av kulturskola inom Familjen Helsingborg

Frågan har diskuterats i Familjen Helsingborgs
nätverk men inget beslut. Per Tholin tar upp
frågan igen vid nästa möte i Fam. HBG.

14

15

2017/479 Utreda möjligheten att erbjuda miljöbilar genom bruttolöneavdrag

Uppdrag har ej givits vidare.

16

2014/310 Avskaffa ofrivilliga delade turer

Inom ramen för "heltid som norm" kommer
översyn göras.

17

2018/217 Utreda alternativ sträckning för buss 507 samt tätare tidtabell

Ängelholms kommun har ett trepartssamarbete
med Skånetrafiken och trafikbolaget Nobina. I
detta forum har den önskade linjedragningen
diskuterats och man har kommit överens om att
frågan ska beaktas i linjenätsanalysen som
kommer att göras under 2020.

18

2017/728 Göra en solkarta för Ängelholms kommun

Klart

19

2017/664 Utreda möjligheten till nya påsar för matavfall

Ej möjligt i nuläget men NSR bevakar frågan

Expedierad

Handläggs av

Kanslichef

Kansliet

Planeringschef Samhälle

Anki Wiinberg

Planeringschef Samhälle, chef allmänkultur

Susann Toft

Planeringschef Samhälle

Susann Holmgren

Krisberedsskapssamordnare
Huvuduppdragschef Hälsa

Inte via Evolution, mail till planeringschef

Rickard Dahl

Planeringschef Samhälle

Helena Östling

Hälsa

Planeringschef Samhälle
Planeringschef, Lärande och familj

Planeringschef Samhälle

Per Tholin

HR chef

HR

Planeringschef, Hälsa

Planeringschef, Samhälle

Enhetschef miljö

Björn Adelberth

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-03-10

Mark- och exploateringsingenjör
Annika Andersson
0431-468981
annika.andersson3@engelholm.se
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Kommunstyrelsen

Exploateringsavtal för Ängelholm 3:139
Ärendebeskrivning
Hälsostaden Ängelholm AB (Hälsostaden), ägare till Ängelholm 3:139 på Sjukhusområdet,
planerar att exploatera del av fastigheten med byggnad för hotell- och konferensändamål
(”Hälsohotellet”). Ny detaljplan (Dnr PL15-0023, KS 2016/115) är framtagen för att
möjliggöra exploateringen.
Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med Hälsostaden upprättat ett förslag till
exploateringsavtal. Avtalet är undertecknat av Hälsostaden.
Enligt exploateringsavtalet överlåts utan ersättning område för allmän plats i detaljplanen till
kommunal gatufastighet. En ersättning på 400 000 kronor ska betalas till kommunen för
iordningställande av allmän plats. Ersättningen ska möjliggöra att gångvägen ner till
åpromenaden från Södra vägen görs mer åtkomlig. Ersättning på 90 000 kronor per träd ska
utgå till kommunen i de fall utpekade träd fälls eller allvarligt skadas inom kvartersmarken.
Ersättningen möjliggör återplantering av ett träd inom kommunens mark utmed
åpromenaden. Nytt servitut bildas för att trygga en allmännyttig gång- och cykelväg inom
kvartersmarken.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 10 mars 2020.
Av Hälsostaden Ängelholm AB signerat exploateringsavtal med bilagor
Utredning
Förslag till exploateringsavtal har upprättats för att fördela kostnader och ansvar mellan
Hälsostaden och kommunen för de åtgärder som krävs för detaljplanens genomförande.
Allmän plats
Inom Ängelholm 3:139 anger detaljplanen ca 40 m2 allmän plats för park. Området ska
överföras till kommunala gatufastigheten Ängelholm 3:122. Ingen ersättning utgår för
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KS 2019/290

överlåtelsen av allmän plats och Hälsostaden bekostar fastighetsbildning i enlighet med
riktlinjer för exploateringsavtal i Ängelholms kommun (Dnr 2015/925).
I samband med byggnationen av ”Hälsohotellet” uppstår ett behov av att bygga om befintlig
gångstig från Södra vägen ner till åpromenaden för att göra den mer åtkomlig för gående.
Kommunen ansvarar för projektering och utförande av allmän plats. Någon förprojektering
har inte skett. Istället har en grov uppskattning gjorts av enheten för Stadsmiljö vilken ger en
kostnad om minst 500 000 kronor. Det är skäligt att Hälostaden bekostar en del av denna
åtgärd då ombyggnationen sker som en direkt följd av exploateringen. Exploateringsavtalet
reglerar att ersättning ska utgå med 400 000 kronor i samband med att arbetet påbörjas.
Resterande kostnad ska bäras av kommunen och får beaktas i kommande budgetarbete.
Hälsostaden ska bekosta och utföra projektering och utbyggnad av anslutningar till allmän
plats i samråd med enheten för stadsmiljö och i enlighet med kommunens standard
Trädkompensation
Grönstrukturen vid Rönne å är av stor vikt för kulturmiljön. Detaljplanen reglerar att utpekade
träd utmed åpromenaden endast får fällas om det behövs för utförande av ramp till
underjordiskt garage. För att utveckla åpromenaden och bibehålla grönstrukturen ska för varje
träd som fälls eller kraftigt skadas två träd återplanteras med en omkrets på minst 30 cm.
Hälsostaden ska inom kvartersmarken i aktuell detaljplan återplantera ett träd och kommunen
ska utmed åpromenaden på kommunens mark återplantera ett träd. Hälsostaden ska till
kommunen betala en ersättning om 90 000 kronor per träd. Ersättningen avser kostnad för
nyplantering samt etableringsskötsel under de första 5 åren för det träd som kommunen ska
plantera.
Nytt servitut
Inom planområdet finns ett markreservat för allmännyttig gång- och cykeltrafik (x-område).
Nytt servitut bildas för att trygga rättigheten. Hälsostaden utför och bekostar utbyggnaden och
åtar sig även att utföra och bekosta framtida underhåll.
Fördelning av ersättning
Ersättningen för iordningställande av allmän plats samt trädkompensation föreslås fördelas till
enheten för Stadsmiljö.
Villkor
Exploateringsavtalet är villkorat av att kommunfullmäktige beslutar godkänna avtalet, samt att
detaljplan Dnr PL15-0023, KS 2016/115 vinner laga kraft. Om dessa villkor inte uppfylls inom
två år är avtalet till alla delar förfallet.

Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: info@engelholm.se
www.engelholm.se | www.facebook.com/angelholm | www.twitter.com/engelholm |
www.instagram.com/engelholmskommun/

TJÄNSTEUTLÅTANDE

3 (3)
Diarienummer

2020-03-10

KS 2019/290

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
Att

godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal med Hälsostaden Ängelholm AB.

Att

fördela ersättningen enligt förslaget i utredningen ovan.

Att

uppdra åt enheten för Stadsmiljö att följa upp vilka träd som fälls och skadas och som
ska medföra trädkompensation.

_____

Lilian Eriksson
Kommundirektör

Mårten Nilsson
Mark- och exploateringschef

Beslutet expedieras till:
Mark- och exploateringsenheten med två exemplar av exploateringsavtalet i original.
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Exploateringsavtal
Dnr KS 2019/290

l§ Pa1·ter
Mellan
Ängelholms kommun
(212000-0977)
262 80 Ängelholm, nedan kallad Kommunen
och
Hälsostaden Ängelholm AB
(556790-5707)
C/o Wihlborgs Fastigheter AB
Terminalgatan 1
252 78 Helsingborg, nedan kallad Exploatören,
träffas följande exploateringsavtal i anslutning till detaljplaneförslag för de l av Änge l ho lm 3: 13 9
(KS 2016/115, PLlS-0023).
2 §Villkor
Som ett villkor för detta avtals giltighet gäller att förslaget till detaljplan antas och vinner laga kraft,
samt att detta avtal godkänns av kommunfullmäktige. infrias ej villkoren inom två år från
underteckmind~t av detta avtal upphör avtalet att gälla utan rätt till skadestånd för någondera parten.
3 § Exploateringsavtalets omfattning
Exploateringsavtalet omfattar detaljplanens avgränsning, se Bilaga l.
4 § Berörda fastigheter
Ängelholm 3: 122 ( Ängelholms kommun)
Ängelholm 3: 139 ( Hälsostaden Ängelholm AB)
5 §Detaljplan
Detaljplan, med plankarta och planbeskrivning (KS 201611 15, PL15-0023), har upprättats i samråd
mellan parterna. Detaljplanen omfattar område för uppförande av hotell- och konferensbyggnad inom
befintligt sjukhusområde samt allmän plats omfattande gata, park och naturområde.

.·· -.·

6 § Marköverlåtelser
Från Ängelholm 3:139 ska ca 40m 2 överföras till kommunens gatu- och parkmarksfastighet
Ängelholm 3:122 (Figur l i Bilaga l). Området är i detaljplanen utlagt som allmän plats får park och
är en del av åpromenaden och dess grönytor .

. Ingen ersättning ska utgå för marköverlåtelsen. Detta i enlighet med riktlinjer för exploateringsavtal i
Ängelholms kommun (Dn r 20 15/925). Kommunen ansöker om lantmäteriförrättning för att genomföra
: marköverföringen. Exploatören svarar för förrättningskostnadema. Exploatören biträder genom detta
·.avtal fårrättningsansökan. Tillträde till området ska ske när fastighetsbildningsbeslutet vunnit laga
· kraft.
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7 § Åtaganden och kostnadsfördelning
Allmän plats
Inom planområdet finns område för allmän plats vilket bland annat omfattar nedgång till åpromenaden
från Södra vägen. I samband med exploateringen som sker behöver nedgången till stigen byggas om
ror att bli mer åtkomlig för gående. Befintlig trappa kommer att rustas upp, utrustas med räcken och
breddas med en ramp som kan fungera för barnvagnar och för att leda cyklar. Stigen från trappan ner
till ån kommer att flackas ut.
Från botten av trappan kommer ytterligare en stig att anläggas parallellt med bron ner till ån. Denna
stig kommer troligtvis att behöva kompletteras med en trappsektion för att klara av den branta
lutningen. Denna stig kommer att ansluta till den planerade gångstigen österut längs ån.
Någon förprojektering av ombyggnaden har inte skett. Istället har en grov uppskattning gjorts av
kommunens enhet för stadsmiljö vilken gett en kostnad om minst 500 000 kronor. Kommunen
ansvarar för projektering, upphandling och anläggande av allmän plats. Kommunen ansvarar även för
framtida drift och underhåll (allmän plats).
Då utförandet av den allmänna platsen sker till följd av exploateringen är det skäligt att Exploatören till
Kommunen ska erlägga 400 000 kronor får ombyggnaden. Resterande del av kostnaden ska betalas av
Kommunen. Ersättningen ska erläggas i samband med att arbetet påbörjas. Ersättningen ska
indexregleras uppåt med konsumentprisindex och jämföras mot augusti månads index år 20 19.

.
_.

..

.. . ·

Den allmänna platsen ska vara utförd i enlighet med beskrivningen ovan senast vid den tidpunkt som
hotell- och konferensbyggnaden är fårdigbyggd och erhåller slutbesked.
Kommunen arbetar med att öka tillgängligheten till Rönne å på olika sätt, bland annat genom att
anlägga leder för promenad och cykling längs hela Ränne å och utveckla mötesplatser för arrangemang .
utmed ån (KS 2014/450).
Servitut för gång- och cykelväg
Inom planområdet finns markreservat för allmännyttig gång- och cykeltrafik (x-område). Exploatören
medger Kommunen, eller den som Kommunen sätter i sitt ställe, rätt att för all framtid anlägga, nyttja,
underhålJa och bygga om gång- och cykelväg med därtill hörande anordningar inom det område som
angivits med x i detaljplanen. Exploatören utför och bekostar utbyggnad av x-området enligt
kommunens standard och i samråd med enheten för stadsmiljö. De handlingar som ska ligga till grund
för anläggandet ska skriftligen godkännas av enheten ror stadsmiljö. Exploatören åtar sig även att
utföra och bekosta underhåll av gång- och cykelvägen. Ingen ersättning ska utgå för upplåtelsen.
Exploatören medger att ovan angivna rättighet får skrivas in som servitut som belastar Ängelholm
3:139 till förrnån för fastigheten Ängelholm 3:122. Kommunen ombesörjer och bekostar inskrivning.
Trädkompensation
Grönstrukturen vid Rönneå är av stor vikt för kulturmiljön och är känslig ur natur- och miljösynpunkt.
Inom den allmänna platsen, men även inom kvartersmarken, finns det träd med högt bevarandevärde.
Helgessons trädtjänst har utfört en utredning och inventering av de skyddsvärda träden (Bilaga 2) som
legat till grund for en planbestämmelse som anger att utpekade träd inte får fållas inom
kvartersmarken. Förbudet mot att falla träden kan prövas i en ansökan om marklov där det görs ett
ställningstagande i varje enskilt fall om trädet kan tas ner.

·.
.:,. •
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l utredningen som är utförd av Helgessons trädtjänst (Bilaga 2) anges for varje träd en skyddszon som
ska skyddas från markforändringar för att undvika att träden skadas. Exploatören ska följa
skyddszonerna som anges i utredningen och som for de flesta träd innebär en skyddszon på l 0-15
meter i radie.
För att bevara grönstrukturen utmed ån är Exploatören och Kommunen överens om att
kompensationsåtgärder ska ske for de skyddsvärda träd som behöver fallas eller som kraftigt skadas till
följd av exploateringen. Kompensationsåtgärder ska ske för träd nr 7, 9-15, 18-20 samt 24-25 i
kartskiss i Bilaga 3.
För varje träd som fålls eller kraftigt skadas ska två träd återplanteras med en omkrets på minst 30 cm.
Exploatören ska inom kvartersmarken i aktuell detaljplan återplantera ett träd och Kommunen ska
. :
utmed åpromeriaden på Kommunens mark återplantera ett träd. Kommunen ska i forsta hand
återplantera inom allmän plats i aktuell detaljplan, men kan även välja att återplantera på annan plats
..
~tmed åp omenaden. Exploatören ska till Kommunen betala en ersättning om 90 000 kronor per träd:· . '·· ': ·
Ersättningen avser kostnad för nyplantering samt etableringsskötsel under de forsta 5 åren for det träd
,.
som kommunen ~ka plantera. Ersättningen ska utgå i samband med beviljat marklov eller vid
., konstaterade allvarliga skador på träd som medfor att träd kommer att dö. Senaste tidpunkt for
kommunen att framställa ersättningsanspråk for fällda eller allvarligt skadade träd är i samband med:
slutbesked får byggnationen. Ersättningen ska indexregleras uppåt med konsumentprisindex och
...
jämföras mot augusti månads index år 2019.
Aterplantering av träd bör ske under höstsäsongen för att öka chanserna får en lyckad etablering.
Anslutning till allmän plats
Exploatören ska bekosta och utföra projektering och utbyggnad av anslutningar till allmän plats i
samråd med enheten får stadsmiljö och i enlighet med kommunens standard. De handlingar som ska
ligga till grund får anläggaodet ska skriftligen godkännas av enheten for stadsmiljö på kom~unen.
·l den takt som bebyggelsen fårdigställs ska Exploatören i samråd med enheten får stadsmiljö återställa
de skador som uppstått inom allmän plats.
Dagvatten
Dagvattenhanteringen inom området ombesörjs av Exploatören. Dagvattnet löses idag lokalt inom
fastigheten och leds via interna ledningar ut i Rönne å. Ängelholms kommun har antagit en
dagvattenpolicy (20 15-09-21) som redovisar kommunens riktlinjer får dagvattenhantering.
'

VA-anslutning
Anläggningsavgift fOr VA-anslutning utgår enligt kommunens VA-taxa. Kommunen anvisar
anslutningspunkter får vatten och avlopp i fastighetsgräns.
Markundersökningar
Exploatören svarar själv får och bekostar de markundersökningar som är aktuella såsom
arkeologi, geoteknik, eventuell radon och förorenad mark m.m .

..

Plankostnader
Detaljplanen har upprättats av kommunen och har bekostats av exploatören. Vid framtida
bygglov utgår ingen planavgift enligt kommunens taxa.

. ..

,e

4(4)

Gatukostnader
Genom detta avtal anses exploatören ha erlagt gatukostnaden för i detaljplanen utlagda allmänna
platser.

8 § Säkerhet
För fullgörande av exploatörens åtagande enligt detta avtal ska Exploatören vid avtalets
undertecknande lämna säkerhet på l 570 000 kronor till kommunen i form av en
moderbolagsborgen. l takt med erlagd betalning kan säkerheten skrivas ner till det lägre
belopp som kommunen anser täcker återstående åtagande.
9 §Överlåtelse av avtal
Detta avtal får av exploatören inte överlåtas på annan utan kommunens skriftliga
medgivande. Exploatören svarar för att det vid överlåtelse av berörda fastigheter görs
förbehåll om att den nye ägaren till alla delar ska överta Exploatörens då kvarstående
förpliktelser enligt detta avtal.

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt.
Ängelholm 2019För Ängelholms kommun

Bilaga 1

Kartskiss till Exploateringsavtal för Ängelholm 3:139, KS 2019/290
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Figur 1. Rödmarkerat område i kartan (ca 40m 2 ) överförs från Ängelholm 3:139 till Ängelholm 3:122.
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Bilaga 2

Helgessons TrädTjänst AB
Prästbostället, N Kyrkog. 12
265 72 Kvidinge
Kontor: 0435-200 71
Jonas: 070-30 30 733
info@ttadtjanst.se
www .tradtjanst.se
Kund
Datum
Upprättare

Hälsostaden Ängelholm AB att: Wendy Dropp
180906
Helgessons TrädTjänst AB, Jonas Helgesson 070-3030733

Uppdrag:

Att genomföra första delen i "Standard för skyddande av träd vid
byggnation" (Planering-Genomförbarhet, undersökningar och eventuella
begränsningar) Utarbetad av Johan Östberg och Örjan Stål. SLU Alnarp

Objekt:

Detaljplan för Hälsohotell på Angelholms sjukhus.

1:2 Topografisk

Se bifogad karta med markerade träd samt karta över
undersökningspunkter.

1.3 ~arkbedömning

Undersökningspunkterna 1705 samt 1708 (i den marktekniska
undersökningsrapporten 170626) ligger närmast de träd som har höga
skyddsvärden.
Uppmätt grundvatten nivå invid träd 18,19,20 är 3,3 meter under markyta ..
Grundvattnet bedöms därför ligga i höjd med åvattnet vilket är positivt och
gör att en tillf:illig grundvattensänkning under byggprocessen inte kommer
att påverka träden. Grundvattnet återtar sin ursprungliga nivå när bygget är
klart.

.·
!

.. .

Jurdlagerbeskrivning intill träd nr 20. Utdrag från rapport vid punkt 1705
Ett lager av finsand påträlfas lokalt i undersökningspunkt 1703 och 1705 och
mäktigheten är ca1, 1 respektiw 0,4 meter. I undersii/eningspunkt 1703 är de öwrsta
0,3 meterna mullhaltiga och i undersökningspunkt 1705 utgörs lagret av mullhaltig
siltigfinsand.

1:4 Trädinventering
Nr Art

1
5
7
9
11
12
13
15
16
18
19
20
23

H-kastanj
H-kastanj
Bok

Träd med lågt bevarandevärde finns inte med i tabellen

StamVitalitet Rot Stam Krona
diameter

78
38+38
113
Lind
64
Lind
64
Ask
48
Lind
59
Lind
56
H-kastanj 49
Lind
72
Lind
66
H-kastanj 91
Silverlönn 60

.~

2
1
3
3
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
2
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
2

1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2

1
2
2
1
1
2
1

2

2

1

1
1
1
1

Bevaran RotKrondiameter devärde skyddets
radie
15m
2
lOm
10m
2
7m
(15m)
3-4
22m
10m
10m
3
10m
11m
2
10m
10m
2
1
10m
15m
2
10m
10m
2
10m
9m
1
15m
14m
1
15m
14m
1
15m
14m
10m
14m
3

Begränsningar
av rotskydd
NV4m

NV5m

NV5m
NV5m
NV5m

'·

1:5 Bevarandevärde:

1:6 Vitesbelopp och
skadereglering

Notera att träden är höga, 25-30 m, och att de relaterar till varandra olika
hårt. För att välja bort något träd måste helheten beaktas.
Träd 18, 19,20 ska betraktas som en enhet.
Träd 11, 12, 13 ska betraktas som en enhet.
Träd 23 fungerar solitärt
Träd 15 fungerar solitärt om höjden på trädet reduceras ca 5 m (0 15 cm)
Träd 9 kan sparas om även stubbskottsföryngringen, nr 8, sparas.
Trädet behöver dock sänkas 4 m (0 15cm).
Träd 7 har försämrats och är troligen inte värt att bevara.
T räd 16 fungerar solitärt
Träd 5 fungerar solitärt.

Skador som uppkommer på träden i samband med byggnation ska regleras
enligt överenskommen värderings och skaderegleringsmodell Då träden är
inventerade enligt Alnarpsmodellen föreslås att även skaderegleringen görs
utifrån denna modell, Ekonomisk värdering av återanskaffni1Jgskostnaden for trädAfnarpsmodellen 2.1. Denna modell ersätter utifrån procentuella kador på
rot, stam, krona.

' •, 1

1. 7 Flytt av träd

Ej aktuell

1.8 Trädskyddsområde

Markprofilen varierar men undersökningspunktema visar på ett tunt 'lager
med mullhaltig siltig finsand. På större djup finns siltig ler vilken träden inte
förväntas trivas i. Därför är det ytliga rotsystemet viktigt att skydda.
Alla träd som ska sparas ska enligt tabell ovan skyddas från
markförändringar innanför sin skyddszon. Denna zon är mellan 10-15
meter i radie. Några av träden växer så att skyddszonen kan minskas. Detta
framgår av kolumnen till höger och den visar att skyddszonen kan minskas
till angivet mått i angivet väderstreck.
Träd 20, 19, 18, 13 ska ha en trädskyddszon om 10-15 meter i radie. Utan
större utr dning bör radien minskastill10m i SV då rotutbredningen inte
förväntas vara så stor under befintlig stig. Villkorat att inga andra arbeten
reducerar trädskyddszonen i övrigt.

Slutsats:

Själva bygget kommer inte att påverka träden i någon större utsträckning
villkorat att skyddsavstånden kan upprätthållas. När marken utanför själva
huskroppen ska tas i anspråk flnns det stor risk att träd och rötter står i
vägen för gångstigars utsmyckningar, trappor, utsikt,
belysningsinstallationer, dräneringar och liknande. Ska träden stå kvar
måste ovan nämnda installationer anpassas till träden och deras
skyddszoner. Detta gäller både landskapsarkitekterna och husbyggarna·.
Detta material syftar till att ge ett stöd för hur viktiga funktioner ska
placeras relaterat till träden. Det är bättre göra några taktiska fålJningar om
det behövs för att ge andra träd fullgott rotskydd.

Fortsättning:

Nästa nivå i standarden för skydd av träd vid byggnation är hur arkitekterna
placerar installationerna i förhållande till träden.
Läs in del 2 i standard for skydd av träd vid byggnation, den heter_
placering av byggnader, vägar och infrastruktur.
Den ska vara vägledande för de som ritar i närheten av träd. Vi är gärna
behjälpliga med råd.
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Karta tillhörande ttädinventeringen.
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Karta från den marktekniska undersökningsrapporten.
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Kvidinge den 6 september 2018

Jonas Helgesson
Jonas Helgesson
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Bilaga 3

Kartskiss- Trädkompensation

.
. : !'

Kartskissen visar skyddsvärda träd som ska kompenseras vid fällning eller allvarliga skador (nr 7, 9-15,
18-20 samt 24-25).

·~

BORGEN

Ängelholms kommun, org nr 202100-0977 ("Kommunen") och Hälsostaden
Ängelholm AB, org nr 556790-5707 ("Dotterbolaget") har den
2019 ingått
ett exploateringsavtal, bilaga 1, avseende fastigheten Ängelholm 3:139.
Hälsostaden Ängelholm Holding AB org nr 556790-5723 ("Bolaget") äger
samtliga aktier i "Dotterbolaget"
l exploateringsavtalets punkt för säkerhet skall Dotterbolaget lämna en säkerhet
som kommunen kan godta på ett belopp om 1 570 000 kr.
Hälsostaden Ängelholm Holding AB går härmed i borgen, så som för egen
skuld, för Dotterbolagets åtagande enligt exploateringsavtalet med belopp
enligt ovan . l takt med erlagd betalning kan beloppet skrivas ner till det lägre
belopp som kommunen anser täcker återstående åtagande.
På denna borgen ska svensk materiell rätt tillämpas. Tvist i anledning av denna
borgen ska avgöras av allmän domstol.

i

Ängelholm den

J

J

~·z.o2o-ät-!'1

ngelholm Holding AB

l

Bilaga 1

Kartskiss till Exploateringsavtal för Ängelholm 3:139, KS 2019/290

1

Figur 1. Rödmarkerat område i kartan (ca 40 m2) överförs från Ängelholm 3:139 till Ängelholm 3:122.

Bilaga 2

Kund
Datum
Upprättare

Helgessons TrädTjänst AB
Prästbostället, N Kyrkog. 12
265 72 Kvidinge
Kontor: 0435-200 71
Jonas: 070-30 30 733
info@tradtjanst.se
www.tradtjanst.se
Hälsostaden Ängelholm AB att: Wendy Dropp
180906
Helgessons TrädTjänst AB, Jonas Helgesson 070-3030733

Uppdrag:

Att genomföra första delen i ”Standard för skyddande av träd vid
byggnation” (Planering-Genomförbarhet, undersökningar och eventuella
begränsningar) Utarbetad av Johan Östberg och Örjan Stål. SLU Alnarp

Objekt:

Detaljplan för Hälsohotell på Ängelholms sjukhus.

1:2 Topografisk

Se bifogad karta med markerade träd samt karta över
undersökningspunkter.

1.3 Markbedömning

Undersökningspunkterna 1705 samt 1708 (i den marktekniska
undersökningsrapporten 170626) ligger närmast de träd som har höga
skyddsvärden.
Uppmätt grundvatten nivå invid träd 18,19,20 är 3,3 meter under markyta.
Grundvattnet bedöms därför ligga i höjd med åvattnet vilket är positivt och
gör att en tillfällig grundvattensänkning under byggprocessen inte kommer
att påverka träden. Grundvattnet återtar sin ursprungliga nivå när bygget är
klart.
Jordlagerbeskrivning intill träd nr 20. Utdrag från rapport vid punkt 1705
Ett lager av finsand påträffas lokalt i undersökningspunkt 1703 och 1705 och
mäktigheten är ca1,1 respektive 0,4 meter. I undersökningspunkt 1703 är de översta
0,3 meterna mullhaltiga och i undersökningspunkt 1705 utgörs lagret av mullhaltig
siltig finsand.

1:4 Trädinventering

Träd med lågt bevarandevärde finns inte med i tabellen

Nr Art

StamVitalitet Rot Stam Krona KronBevaran Rotdiameter
diameter devärde skyddets
radie
H-kastanj 78
2
1
1
1
10 m
2
15 m
H-kastanj 38+38
1
2
2
2
7m
2
10 m
Bok
113
3
1
3
2
22 m
3-4
(15 m)
Lind
64
3
2
1
1
10 m
3
10 m
Lind
64
1
1
1
1
11 m
2
10 m
Ask
48
1
1
1
2
10 m
2
10 m
Lind
59
1
1
1
1
15 m
1
10 m
Lind
56
1
1
1
1
10 m
2
10 m
H-kastanj 49
1
2
1
1
9m
2
10 m
Lind
72
1
1
1
1
14 m
1
15 m
Lind
66
1
1
1
1
14 m
1
15 m
H-kastanj 91
1
1
2
1
14 m
1
15 m
Silverlönn 60
1
2
2
2
14 m
3
10 m

Begränsningar
av rotskydd

1
5
7
9
11
12
13
15
16
18
19
20
23

NV 4m

NV 5m

NV 5m
NV 5m
NV 5m

1:5 Bevarandevärde:

1:6 Vitesbelopp och
skadereglering

Notera att träden är höga, 25-30 m, och att de relaterar till varandra olika
hårt. För att välja bort något träd måste helheten beaktas.
Träd 18, 19, 20 ska betraktas som en enhet.
Träd 11, 12, 13 ska betraktas som en enhet.
Träd 23 fungerar solitärt
Träd 15 fungerar solitärt om höjden på trädet reduceras ca 5 m (Ø 15 cm)
Träd 9 kan sparas om även stubbskottsföryngringen, nr 8, sparas.
Trädet behöver dock sänkas 4 m (Ø 15cm).
Träd 7 har försämrats och är troligen inte värt att bevara.
Träd 16 fungerar solitärt
Träd 5 fungerar solitärt.
Skador som uppkommer på träden i samband med byggnation ska regleras
enligt överenskommen värderings och skaderegleringsmodell. Då träden är
inventerade enligt Alnarpsmodellen föreslås att även skaderegleringen görs
utifrån denna modell, Ekonomisk värdering av återanskaffningskostnaden för trädAlnarpsmodellen 2.1. Denna modell ersätter utifrån procentuella skador på
rot, stam, krona.

1.7 Flytt av träd

Ej aktuell

1.8 Trädskyddsområde

Markprofilen varierar men undersökningspunkterna visar på ett tunt lager
med mullhaltig siltig finsand. På större djup finns siltig ler vilken träden inte
förväntas trivas i. Därför är det ytliga rotsystemet viktigt att skydda.
Alla träd som ska sparas ska enligt tabell ovan skyddas från
markförändringar innanför sin skyddszon. Denna zon är mellan 10-15
meter i radie. Några av träden växer så att skyddszonen kan minskas. Detta
framgår av kolumnen till höger och den visar att skyddszonen kan minskas
till angivet mått i angivet väderstreck.
Träd 20, 19, 18, 13 ska ha en trädskyddszon om 10-15 meter i radie. Utan
större utredning bör radien minskas till 10 m i SV då rotutbredningen inte
förväntas vara så stor under befintlig stig. Villkorat att inga andra arbeten
reducerar trädskyddszonen i övrigt.

Slutsats:

Själva bygget kommer inte att påverka träden i någon större utsträckning
villkorat att skyddsavstånden kan upprätthållas. När marken utanför själva
huskroppen ska tas i anspråk finns det stor risk att träd och rötter står i
vägen för gångstigar, utsmyckningar, trappor, utsikt,
belysningsinstallationer, dräneringar och liknande. Ska träden stå kvar
måste ovan nämnda installationer anpassas till träden och deras
skyddszoner. Detta gäller både landskapsarkitekterna och husbyggarna.
Detta material syftar till att ge ett stöd för hur viktiga funktioner ska
placeras relaterat till träden. Det är bättre göra några taktiska fällningar om
det behövs för att ge andra träd fullgott rotskydd.

Fortsättning:

Nästa nivå i standarden för skydd av träd vid byggnation är hur arkitekterna
placerar installationerna i förhållande till träden.
Läs in del 2 i standard för skydd av träd vid byggnation, den heter
placering av byggnader, vägar och infrastruktur.
Den ska vara vägledande för de som ritar i närheten av träd. Vi är gärna
behjälpliga med råd.
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Karta tillhörande trädinventeringen.

Karta från den marktekniska undersökningsrapporten.
Kvidinge den 6 september 2018

Jonas Helgesson

Jonas Helgesson
ISA och EAC certifierad arborist

Bilaga 3

Kartskiss - Trädkompensation

Kartskissen visar skyddsvärda träd som ska kompenseras vid fällning eller allvarliga skador (nr 7, 9-15,
18-20 samt 24-25).

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2019-07-12

Planarkitekt
Amelie Hillåker
0431-870 000
plan@engelholm.se

1 (4)
Diarienummer
SBN 2019/95
KS 2016/115
PL 15-0023

Samhällsbyggnadsnämnden

Detaljplan för del av Ängelholm 3:139, Centrum, Ängelholm,
Ängelholms kommun - antagande
Ärendebeskrivning
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att uppföra en byggnad för hotell- och
konferensändamål inom befintligt sjukhusområde. Byggnaden ska vara ett landmärke med hög
arkitektonisk kvalitet. Vidare syftar planen till att utgå ifrån platsens speciella förutsättningar
och den nära kopplingen till årummet. Byggnadens funktion är ett vanligt hotell som även
fungerar som en del av vården i Ängelholm. I anslutning till hotellbyggnaden, badhuset och
Tullportsbron bidrar detaljplanen till att stärka förlängningen av stadskärnan och det
stadsmässiga centrumstråket.
Årummet, som inkluderar åpromenaden samt Rönne å, säkerställs i planen och ska även
fortsättningsvis vara tillgängligt för allmänheten. Planen utgår även från att i möjligaste mån
bevara befintlig grönska och skapa en ökad tillgänglighet. Under marknivå planeras ett garage.
Kommunstyrelsen beslutade den 29 november 2017 § 396 att godkänna det upprättade
planförslaget för samråd. Ett förslag till detaljplan var utsänt på samråd 11 december 2017 till
och med 12 januari 2018. Förslaget hölls tillgängligt på kommunens webbplats,
stadsbiblioteket i Ängelholm samt i stadshuset. Samrådet kungjordes i Nordvästra Skånes
Tidningar 13 december 2017. Ett allmänt samrådsmöte för intresserade hölls den 18 december
2017. Under samrådstiden inkom 20 yttranden varav 3 var utan erinran.
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade på delegation den 4 april 2019 § 28 att
godkänna det upprättade planförslaget för granskning. Ett förslag har varit utsänt på
granskning 10 april till och med 13 maj 2019. Förslaget hölls tillgängligt på kommunens
webbplats, på stadsbiblioteket i Ängelholm samt i stadshuset. Granskningen kungjordes i
Nordvästra Skånes Tidningar 10 april 2019. Under granskningstiden inkom 22 yttranden,
varav 5 utan erinran. En av synpunkterna innehöll även en namnlista med 29 undertecknande.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag samhälle den 12 juli 2019
Plankarta med bestämmelser den 12 juli 2019
Planbeskrivning den 12 juli 2019
Miljökonsekvensbeskrivning den 12 juli 2019

Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: info@engelholm.se
www.engelholm.se | www.facebook.com/angelholm | www.twitter.com/engelholm |
www.instagram.com/engelholmskommun/

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2019-07-12

2 (4)
Diarienummer
SBN 2019/95
KS 2016/115
PL 15-0023

Samrådsredogörelse den 8 april 2019
Granskningsutlåtande den 12 juli 2019
Utredning
Översiktsplan
I gällande översiktsplan för Ängelholms kommun, ÖP 2035, är planområdet i mark- och
vattenanvändningskartan utpekat som pågående markanvändning ”bostäder”. I den interaktiva
kartan anges hela sjukhusområdet som befintlig bebyggelse. Rönne å är markerat som ett
”grönt stråk”, vilket innebär att det är ett sammanhängande stråk som har stor betydelse för
såväl människan som för djur- och växtlivet. I översiktsplanen redovisas även ett antal
ställningstaganden där aktuell detaljplan berör följande punkter:








Att planera för ny bebyggelse i kollektivtrafik- och stationsnära lägen.
Främja en blandad bebyggelsestruktur i centralorten och i större tätorter.
Verka för god folkhälsa.
Ge kommuninvånarna god samhällsservice.
Stärka attraktiviteten i Ängelholms kommun genom att utrymme för utveckling ges i
form av t.ex. spektakulära byggnader.
Beakta landskapsbilden vid planering av ny bebyggelse.
Främja stadslivet i Ängelholms centralort.

På grund av att förändrad markanvändning inte finns utpekad i översiktsplanen hanteras
planförslaget som en avvikelse från översiktsplanen. En motivering till vald lokalisering finns i
planbeskrivningen.
Gällande detaljplan
Detaljplan för Ängelholm 3:139 m.fl. vann laga kraft 2015-07-17. Inom aktuellt planområde
reglerar planen användningarna hälsovård, sjukhusvård, äldrevård samt vårdanknuten
forskning och centrumändamål. Högst 45 % av tillåten byggnadsarea får ha 4-6 våningar.
Största byggnadsarea regleras till 45 % för en större del av sjukhusområdet. Prickmark och att
träd inte får fällas finns i slänten ner mot åpromenaden. Planens genomförandetid är fem år
från den dag planen vann laga kraft och är därmed gällande fram till 2020-07-17. En
motivering till varför gällande detaljplan ersätts innan genomförandetidens utgång har tillförts
planbeskrivningen.
Miljökonsekvensbeskrivning
Detaljplanens genomförande har bedömts medföra en sådan betydande miljöpåverkan som
åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap 34 § eller i Miljöbalken 6 kap 11 §. Den samlade
bedömningen i miljökonsekvensbeskrivningen är att konsekvenserna för kulturmiljö
tillsammans med stads- och landskapsbild medför en betydande miljöpåverkan. Åtgärder för
att mildra konsekvenserna bör vidtas och detta har vägts in i planförslaget.
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Förändringar efter granskning
Under granskningen uppkom frågor som resulterade i att den geotekniska utredningen har
kompletterats. Utöver redaktionella ändringar har följande ställningstaganden gjorts i
planhandlingarna efter granskningen:
Plankarta
 Förbud mot trädfällning har preciserats
 Höjd för kompletterande bebyggelse har lagts till
 Planbestämmelsen ”Vård” har preciserats till ”Sjukhusvård”
Planbeskrivning
 Motivering till ersättning av gällande detaljplan har tillförts
 Ett förtydligande av ändrad planbestämmelse ”Sjukhusvård” har gjorts
 Ett förtydligande gällande trädens bevarandevärden har gjorts
 Avsnittet ”buller” har kompletterats utifrån befintlig trafikutredning
 Ett förtydligande om påverkan på miljökvalitetsnormen för vatten har gjorts
 Ett stycke om exploateringsavtalets innehåll har adderats
 Avsnittet ”skred och ras” har kompletterats utifrån nytt tillägg till befintlig utredning
och SGI:s ställningstagande
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden föreslå
kommunfullmäktige besluta
att anta detaljplanen för del av fastigheten Ängelholm 3:139
att anta miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Ängelholm 3:139
_____

Pernilla Fahlstedt
T.f. Chef för huvuduppdrag samhälle

Helena Östling
T.f. verksamhetschef Arkitektur och teknik
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Nämndens beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Planenheten
Kommunstyrelsens beslut expedieras till:
Planenheten (för vidare expediering till berörda)
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Karta över planområdet samt dess läge i Ängelholms kommun
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DETALJPLANEPROCESSEN

OM DETALJPLAN

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.

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

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.

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.

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.

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.

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

Planprocessen för utökat förfarande. Blå markering visar var i processen detaljplanen är just nu.
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HANDLINGAR

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Planhandlingarna består av följande:
• denna planbeskrivning med illustrationer
• detaljplanekarta med planbestämmelser,
skala 1:500 (A1)
• miljökonsekvensbeskrivning
• fastighetsförteckning (ej bilagd)
• samrådsredogörelse
• granskningsutlåtande

Planförslagets syfte är att pröva möjligheten
att uppföra en byggnad för hotell- och
konferensändamål inom befintligt
sjukhusområde. Byggnaden ska vara ett
landmärke med hög arkitektonisk kvalitet.
Vidare syftar planen till att utgå ifrån
platsens speciella förutsättningar och den
nära kopplingen till årummet. Byggnadens
funktion är ett vanligt hotell men som även
fungerar som en del av vården i Ängelholm.
I anslutning till hotellbyggnaden, badhuset
och Tullportsbron bidrar detaljplanen till
att stärka förlängningen av stadskärnan
och det stadsmässiga centrumstråket.
Åpromenaden säkerställs i planen och ska
även fortsättningsvis vara tillgängligt för
allmänheten. Planen utgår även från att i
möjligaste mån bevara befintlig grönska och
skapa en ökad tillgänglighet. Under marknivå
planeras ett garage.

Planeringsunderlag (ej bilagt):
• Dagvattenpolicy för Ängelholms kommun,
Ängelholms kommun, 2015-09-21
• Detaljerad översvämningskartering längs Rönne
å - uppdatering, SMHI 2016-08-23
• Parallella uppdrag, ÅWL och FOJAB 201706-12
• Markteknisk undersökningsrapport, Sigma
Civil 2017-07-12
• Planeringsunderlag Geoteknik, Sigma Civil
2017-07-12
• Trafikutredning till Hälsohotellet, Sweco
2017-09-18
• Kulturmiljöutredning, WSP 2017-10-04
• Flyghinderanalys, LFV 2018-01-19
• Erosionsutredning av Rönne å, Norconsult
2013-06-28
• Vindkomfortutredning, SMHI 2018-04-20
• Synlighetsanalys, WSP 2018-05-29
• Fördjupad landskapsbildsstudie, WSP 201810-24
• Trädinventering/Skydd av träd inför byggnation,
Helgessons Trädtjänst 2018-09-06
• PM Geoteknik, Sigma Civil 2019-03-25
• PM Beräkning, Sigma Civil 2019-03-27,
reviderad 2019-05-28 samt 2020-03-04
• Översiktlig miljöteknisk markundersökning,
Sigma Civil 2019-03-01
• Hydrodynamisk bedömning Rönne å, Sweco
2020-02-19

PLANFÖRFARANDE
Detaljplanen är upprättad enligt plan- och
bygglagen (PBL SFS 2010:900) i dess
lydelse efter 1 januari 2015 med utökat
planförfarande. Planen förväntas kunna antas
av Kommunfullmäktige tredje kvartalet 2019.

ANTAGANDE
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Detaljplanen har utformats enligt Boverkets
allmänna råd om planbestämmelser för
detaljplan (BFS 2014:5).
BAKGRUND
2015-12-16
Ansökan om planbesked inkommer till
Ängelholms kommun.
2016-02-24
Positivt planbesked, KS § 67.
Kommunstyrelsen meddelar ett positivt
planbesked och uppdrar åt huvuduppdrag
Samhälle att pröva planläggning enligt
ansökan.
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ANTAGANDE

2017-11-29
Beslut om samråd, KS § 396.
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna
det upprättade planförslaget för samråd.
Kommunstyrelsen beslutar även att
detaljplanens genomförande bedöms
medföra sådan betydande miljöpåverkan som
åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap 34§ eller
Miljöbalken 6 kap 11§, och att godkänna den
upprättade miljökonsekvensbeskrivningen
för samråd, samt att uppdra åt
kommundirektören att ta fram förslag på
hur tillgänglighet till åpromenaden ska
kunna lösas. Uppdraget ska återrapporteras
i samband med att ärendet kommer upp för
granskning.
2019-04-09
Beslut om granskning, SBNAU §
28. Samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott beslutar att godkänna det
upprättade förslaget, samt den upprättade
miljökonsekvensbeskrivningen, för
granskning.

PLANDATA
LÄGESBESTÄMNING OCH AREAL
Planområdet och Ängelholms sjukhusområde
är beläget i stadsdelen centrum. I och med att
den nya Tullportsbron byggts, med koppling
till Storgatan, så har sjukhusområdet blivit
ett av de mest centrala lägena i Ängelholm.
Planområdets läge framgår av översiktskartan
på sidan 2.
Planområdet omfattar del av fastigheten
Ängelholm 3:139 och del av Ängelholm
3:122. Det avgränsas av Rönne å i norr, Södra
vägen i öst, befintligt sjukhusområde i söder
och det nya badhuset i väst. Planområdets
areal är cirka 7740 kvadratmeter stort.
MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Fastigheten Ängelholm 3:139 ägs av
Hälsostaden Ängelholm AB. Fastigheten
Ängelholm 3:122 ägs av Ängelholms
kommun.

Flygbild över de centrala delarna av Ängelholm, Rönne å och planområdet
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Detaljplanens genomförande bedöms
medföra sådan betydande miljöpåverkan
som åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap
34 § eller i Miljöbalken 6 kap 11 §. Samråd
enligt miljöbalken 6 kap. 13 § har genomförts
2016-09-01 med Länsstyrelsen angående
avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning
(MKB). MKB:n har begränsats till att
fokusera på följande frågor där en betydande
miljöpåverkan inte kunnat uteslutas:
• Luft och klimat
• Stads- och landskapsbild
• Kulturmiljö
• Geoteknik
• Översvämning
SAMMANFATTNING AV
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) finns
tillgänglig i sin helhet som en planhandling till
ärendet.
Den samlade bedömningen i MKB är att
konsekvenserna på kulturmiljö, tillsammans
med stads- och landskapsbild, medför
en betydande miljöpåverkan. Åtgärder
för att mildra konsekvenserna bör vidtas
och detta är något som har vägts in i
planförslaget. Ställningstaganden har gjorts
i planbeskrivningen utifrån vad MKB:n har
kommit fram till. Detta redovisas i avsnittet
”Ställningstagande och uppföljning av
miljökonsekvensbeskrivning”.

STADS- OCH LANDSKAPSBILD

MKB:s slutsats är att oavsett om byggnaden
blir 50 meter eller 100 meter hög så kommer
den stå i stor kontrast till den omgivande
stadsmiljön. En sådan byggnad bedöms
medföra stora konsekvenser för stads- och
landskapsbilden från vissa platser i staden.
Detta då karaktären i centrum präglas av
småskalig äldre bebyggelse. Sjukhusområdet
har dock bebyggelse som delvis är i en
större skala. Konsekvensen för stadsbilden
är negativ om målet är att Ängelholms
centrum fortsatt ska upplevas som den lilla,
nära orten och om det gröna stråket längs
med ån ska upplevas som ett sammanhållet
naturstråk. Det tydliga landmärke som
planförslaget medger kan å andra sidan
upplevas som positivt för stadsbilden, om
önskan är att vidareutveckla orten mot en
mer modern karaktär. Om förändringarna
upplevs som positiva eller negativa beror på
hur åtgärderna genomförs. Upplevelsen av
förändringen är också i viss mån subjektiv
och beroende på hur betraktaren anser att
Ängelholm ska utvecklas: om Ängelholms
befintliga småskaliga karaktär bör förstärkas
eller om det är positivt att skapa ett nytt högt
betydelsebärande landmärke för Ängelholm.

ANTAGANDE

BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN

KULTURMILJÖ

MKB:s slutsats är att årummet och dess
grönstruktur riskerar att påverkas negativt
genom att vissa träd och vegetation måste
lämna plats för ny bebyggelse. Upplevelsen

Sektionen visar en höjdjämförelse mellan olika byggnader i Ängelholm (Angela ännu ej byggd). Bilden var ett
beslutsunderlag i kommunstyrelsens positiva planbesked. Observera att alla byggnader ligger på samma marknivå.
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av det gröna årummet riskerar att påverkas
negativt då platsens karaktär förändras till att
bli en mötesplats med andra kvaliteter.

ANTAGANDE

Portvaktsbyggnaden som ligger inom
planområdet, bedöms påverka kulturmiljön
negativt ifall den rivs. Detta på grund
av en reducerad möjlighet att förstå
sjukhusområdets historiska utveckling.
En hög byggnad i jämförelse med befintlig
bebyggelse i staden påverkar kulturmiljön
visuellt. I stora delar av stadskärnan kommer
byggnaden inte att vara synlig men i några
gaturum kommer den att vara påtaglig.
Genom att placera byggnaden utanför
åslingan ansluter detta till den tradition med
storskaliga projekt som genomförts här
sedan 1800-talet fram till idag. Om påverkan
blir stor, måttlig eller låg avgörs främst av
hur hög och bred den nya byggnaden blir. I
andra hand av dess gestaltning. De negativa
konsekvenserna kan delvis mildras genom
anpassning av utformningen av den nya
byggnadens högdel.
STÄLLNINGSTAGANDE
OCH UPPFÖLJNING AV
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
Planens syfte och intention är att skapa ett
landmärke i form av en hög byggnad med
hög arkitektonisk kvalitet. Att placera ett högt
hus i anslutning till sjukhusområdet markerar
en ny, mer modern, inriktning för staden
samt tydliggör en förlängning av stadskärnan.
Byggnaden blir solitär i förhållande till övrig
bebyggelse men kommer samtidigt på ett
tydligt sätt markera Ängelholms centrum
- det blir ett landmärke att förhålla sig till
både på kort och långt avstånd. Byggnaden
kommer att bli synlig från omkringliggande
landskap och signalera Ängelholms tätort.
Den kommer även att bidra till en ökad
orienterbarhet i själva staden, väl synlig från
exempelvis stationsområdet.

8

Hotellets tänkta ”hälsoprofil” är unik
och bidrar tillsammans med byggnadens
tydliga exponering till ett starkt signalvärde.
Ängelholm arbetar sedan tidigare för att
bli en hälsostad, i enlighet med visionen i
”kraftsamling Ängelholm”. Denna inriktning
kan förstärkas ytterligare genom planerad
exploatering.
För att mildra påverkan på stads- och
landskapsbilden och kulturmiljön så har
planförslaget bland annat fokuserat på
byggnadens utformning och fasaduttryck.
Detaljplanen reglerar exempelvis att
byggnaden ska vara ljus, men inte vit, då en
mörk eller helt vit byggnad avtecknar sig
tydligare mot omgivningen. För att undvika
en brokig och orolig byggnad tillåts inga
utskjutande delar eller synliga tekniska
installationer. Det har även varit viktigt
att högdelen ska ha en smal silhuett, då en
smalare byggnad inte uppfattas som lika
påtaglig. Ett annat syfte med en smal byggnad
är att lämna ett litet fotavtryck. Ett litet
fotavtryck skapar större möjlighet att kunna
bevara den vegetation som finns längs med
slänten. Detta till skillnad från nollalternativet
som tillåter att en stor del av släntsträckan
kan exploateras i 4-6 våningar.
För att bevara befintliga träd längs med
Rönne å i så stor utsträckning som möjligt
skyddas flertalet träd i detaljplanen genom
krav på marklov för trädfällning.
Det är även skillnad på upplevelsen av
byggnaden på långt och nära håll. På nära
håll spelar höjden inte lika stor roll, utan
fokus ligger mer på gestaltningen av miljön
kring byggnaden och gaturummet. För att
undvika att området kring åpromenaden
ska upplevas som privat så har vissa
åtgärder vidtagits. Offentliga ytor som kan
användas för exempelvis restaurang och
uteservering möjliggörs, vilket kan skapa en
mer välkomnande miljö för allmänheten.
Detaljplanen reglerar även att byggnadens
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Portvaktsbyggnaden är prövad i gällande
detaljplan där den inte bedöms vara en
särskilt skyddsvärd byggnad, bland annat
på grund av sitt dåliga skick. Baserat på
detta har byggnaden inte reglerats med
några skyddsbestämmelser i planförslaget.
Bevarandet av byggnaden försvåras även av
att marken kan behövas för att kunna angöra
förelsagen byggnad på ett lämpligt sätt. Den
före detta lasarettparken har få lämningar
kvar och bedöms därför inte inneha
något betydande värde. Grönstrukturen
vid ån är av stor vikt för kulturmiljön.
Planförslaget utgår från att åpromenaden
och den parkliknande grönstrukturen till
stor del ska behållas. Detaljplanen reglerar
att släntens topografi inte får ändras,
utöver för ramp till underjordiskt garage
och tillgänglighetsåtgärder. Stor del av
befintliga karaktärsdrag som pekas ut i
kulturmiljöanalysen påverkas inte avsevärt
av planförslaget och kommer att kunna
kvarstå. Exempel på detta är den grusade
åpromenaden längs Rönne å, platsens
gröna karaktär med uppväxta träd utmed
åpromenaden, Carl XV:s bro med sitt
historiskt viktiga läge vid södra infartsvägen
till Ängelholm, nivåskillnaden i slänten som
bidrar till att skapa upplevelsen av att platsen
är avskild och fridfull.
En hög byggnad påverkar omgivingen, men
genom regleringar i detaljplanen bedöms de
negativa effekterna ha minskats.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
ÖVERSIKTSPLAN
I gällande översiktsplan för Ängelholms
kommun, ÖP 2035, är planområdet i markoch vattenanvändningskartan utpekat som
pågående markanvändning ”bostäder”. I den
interaktiva kartan anges hela sjukhusområdet
som befintlig bebyggelse. Rönne å är
markerat som ett ”grönt stråk”, vilket innebär
att det är ett sammanhängande åstråk som
har stor betydelse för såväl djur- och växtlivet
som för människan. Kopplat till själva
sjukhusområdet beskrivs att det finns en
stor potential för kommande etablering av
kunskapsintensiva företag.
Planförslaget innebär nybyggnation på en
central fastighet i anslutning till befintlig
bebyggelse och infrastruktur. Detta innebär
ett effektivt markutnyttjande vilket bedöms
följa intentionerna i gällande översiktsplan.
I översiktsplanen redovisas även ett antal
ställningstaganden där aktuell detaljplan berör
följande punkter:
•
•
•
•
•

•
•

ANTAGANDE

lågdel i huvudsak ska vara genomsiktlig.
Syftet med detta är att förstärka platsen
som offentligt rum och minska risken för
att åpromenaden och stråket mellan Södra
vägen och Tullportsbron upplevs som privat.
Transparensen kan stärka trygghetskänslan
samt det visuella sambandet mellan Södra
vägen och badhuset på ett positivt sätt.
Detaljplanen har även reglerat byggnadens
utformning (x2-område) för att skapa en
tydlig siktlinje och orienterbarhet i stråket
mellan Södra vägen och Tullportsbron.

Att planera för ny bebyggelse i
kollektivtrafik- och stationsnära lägen
Främja en blandad bebyggelsestruktur i
centralorten och i större tätorter
Verka för god folkhälsa
Ge kommuninvånarna god
samhällsservice
Stärka attraktiviteten i Ängelholms
kommun genom att utrymme för
utveckling ges i form av t ex spektakulära
byggnader
Beakta landskapsbilden vid planering av
ny bebyggelse
Främja stadslivet i Ängelholms centralort

Särskilt kopplat till ställningstaganden
under rubriken ”En attraktiv livsmiljö - En
god gestaltning” beskrivs hur kommunen
ser på tätortens utveckling, ny bebyggelse,
arkitektonisk kvalitet och stadens identitet:
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”Spår av stadens historia skapar bilder
över hur samhället var uppbyggt tidigare.
Men det är viktigt att det också finns
utrymme för förnyelse och nytänkande.
Det som tillförs ska dock ske i samklang
till platsens kulturhistoria. Ny bebyggelse
ska passa in både funktionellt och estetiskt
i sitt sammanhang, ett samspel mellan
gammalt och nytt ska ske. En blandning av
olika tidsåldrar skapar en spännande och
mångfacetterad miljö. Kontraster i skala och
uttryck kan bidra till detta. Arkitekturen,
framförall i centralorten, ska präglas av hög
kvalitet och spegla både samtiden och den
historiska bebyggelsen.
I centralorten och i det offentliga rummet
har stadsbildsaspekterna särskilt stor vikt.
Stadsmiljön ska ha en hög arkitektonisk
kvalitet. Nyskapande arkitektur ska tillåtas.
En spektakulär byggnad kan bidra till att
förändra och förstärka stadens identitet.
Upplevelserikedom, variation och mångfald
bör känneteckna gestaltningen.”
Planförslaget bedöms, med hänsyn till
ovanstående ställningstaganden, följa
intentionerna i gällande översiktsplan
utifrån många aspekter. Däremot avviker
planförslaget i vissa avseenden. Detta gäller
i huvudsak omständigheten att planområdet
i mark- och vattenanvändningskartan är
utpekat som pågående markanvändning
”bostäder”, vilket inte är förenligt med
planförslagets syfte.
Lokalisering
Då planförslaget i vissa avseenden inte har
stöd i översiktsplanen redovisas nedan varför
vald lokalisering är den bäst lämpade för
föreslagen byggnad.
Hälsostaden AB har utrett förutsättningar
för att lokalisera ett hälsohotell inom
sjukhusområdet. Vid utredning gällande
lokalisering har kulverttillgång, tillgänglighet,
minimala störningar, centrumnära läge
10

samt attraktivitet varit centrala för placering
av ett hälsohotell. Även närheten till åns
rekreativa miljö och unika karaktär har
vägts in. Utredningen visar att endast den
valda platsen (1) har uppfyllt de önskemål
som funnits. Placeringen har även betydelse
avseende närheten till Tullportsbron som
skapar en förlängning av Storgatan vilket
gör att sjukhusområdet har blivit ett centralt
läge i Ängelholm. Detta innebär att det även
finns en närhet till handel och service. Det
föreslagna hotellet blir en målpunkt som
kan förstärka stråket och stadslivet. Andra
fördelar med valda placering beskrivs nedan.
•

•

•

•

Hotellet utrustas inte med några egna
faciliteter för träning och bad. För att
kunna samutnyttja faciliteter är det viktigt
med närheten till badhuset.
Grönska i direkt närhet till vårdlokaler
har en positiv hälsoeffekt och
påskyndar tillfrisknandet. Hälsohotellet
tillgängliggör å-rummet på nya sätt vilket
bidrar till kommunens mål att öppna upp
och tillgängliggöra å-rummet.
Effektiv vård förutsätter
sammanhängande, sömlösa vårdmiljöer.
Hotellet kan erbjuda tillfällig, attraktiv
boendeform för långväga patienter
och anhöriga samt utgöra en alternativ
vårdform till den slutna vården där
patientens integritet och medinflytande
tillmötesgås.
Södra vägen har en central funktion
för kollektivtrafiken, cyklister och
gående och den angörande biltrafiken.
Tillgängligheten är avgörande för
attraktivitet och utveckling.

En faktor som spelar in är avståndet till
järnvägen, vilket försvårar en placering på
vissa alternativa platser inom sjukhusområdet
(2, 3 och 4). Järnvägen kan i vissa fall ligga
för nära för att få uppföra bebyggelse.
Hälsohotellet har även en tydlig hälsoprofil
och vill därför undvika påvarkan av buller
och vibrationer som järnvägen medför.
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En del platser (2, 3 och 5) saknar även en
direkt koppling till rekreativ miljö som är en
del av byggnadens hälsoprofil och önskvärd
för att få en positiv hälsoeffekt.
En av platserna (4) utgörs av en park som är
utpekad som klass 1 i Ängelholms kommuns
bevaringsprogram. Parken utgör ett värde för
sjukhusområdet i stort. Här finns inte heller

någon möjlig kulvertförbindelse och området
ligger nära järnvägen.
Logistiken kring sjukhuset är viktig, att det
finns angöring och möjlighet till parkering
i anslutning till akutmottagning och annan
vårdverksamhet. Att ianspråkta vissa
områden som nyttjas i detta syfte (2 och
3) anses inte vara ett lämpligt alternativ för
placering av ett hälsohotell.
Sammanfattningsvis är det endast den valda
platsen (1) som uppfyller de kriterier som
anses vara viktiga för detaljplanens syfte.
DETALJPLANER
Aktuellt område omfattar delar av detaljplan
DP 1087, B 81, B 40 samt B 231.
DP 1087
Detaljplan för Ängelholm 3:139 m.fl.

ANTAGANDE

En placering på Södra sjukhusområdet
(5) är inte önskvärt avseende avståndet
till sjukhusområdet. Avskildhet från
sjukhusområdet innebär att fördelarna
som en nära koppling medför, exempelvis
kulverttillgång, samutnyttjande av
faciliteter och en sammanhängande
effektiv vårdmiljö, går förlorade. Platsen
saknar även den tillgänglighet med goda
kollektivtrafikmöjligheter och centralt läge
som eftersträvas för att skapa attraktivtet.

Kartan visar vilka alternativa lokaliseringar som har övervägts inom sjukhusområdet.
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vann laga kraft 2015-07-17. Inom
aktuellt planområde reglerar planen
användningarna hälsovård, sjukhusvård,
äldrevård samt vårdanknuten forskning och
centrumändamål. Högst 45 % av tillåten
byggnadsarea får ha 4-6 våningar. Största
byggnadsarea regleras till 45 % för en större
del av sjukhusområdet. Prickmark och att
träd inte får fällas finns i slänten ner mot
åpromenaden. Planens genomförandetid
är fem år från den dag planen vann laga
kraft och är därmed gällande fram till
2020-07-17. Att upphäva detaljplanen före
genomförandetidens utgång föranleds
av svårigheter att förutse sjukvårdens
utveckling och behov. Till följd av rådande
omständigheter och utveckling inom
vården har det uppkommit nya behov som
ny detaljplan bidrar med att tillgodose.
Hälsohotellet kan medverka till att stärka
och utveckla vården, öka tillgängligheten och
attrahera kompetens.
B 81

Ändring och utvidgning av stadsplan för
lasarettsområdet, upprättades år 1949. Inom
aktuellt planområde reglerar planen allmän
plats gata för Södra vägen samt park- och
plantering för åpromenaden. Planens
genomförandetid har gått ut.
B 40
Stadsplanebestämmelser för del av
Ängelholms stad, upprättades år 1937.
Inom aktuellt planområde reglerar planen
vattenområde som ”icke får utfyllas eller
överbyggas”. Planens genomförandetid har
gått ut.
B 231
Detaljplan för kv. Vakteln m.m, upprättades
år 1979. Inom aktuellt planområde reglerar
planen vattenområde med (mindre) bryggor
båthus och dyl. Planens genomförandetid har
gått ut.
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Gällande detaljplaner. Aktuellt planområde är
markerat med svart streckad linje.
RIKSINTRESSEN ENLIGT 3 ELLER 4 KAP
MILJÖBALKEN
Översiktlig avvägning mot 3 (hushållning
med mark och vatten), 4 (riksintressen)
och 5 (miljökvalitetsnormer, MKN) kap
Miljöbalken är gjord i Ängelholms kommuns
översiktsplan, ÖP 2035.
NATURVÅRD

Rönne å berörs av riksintresse för naturvård
(Rönne ås dalgång, Ageröds mosse) enligt 3
kap. 6 § Miljöbalken. Det värdeomdöme som
beskrivs angående riksintresset och kan anses
vara aktuellt för planområdet är: ”Rönne å
har limnologiska värden av skilda slag i olika
delar beroende på att den övre delen av ån
är snabbflytande medan den nedre delen är
en långsamflytande slättå. Havsöring och
lax vandrar upp i vattendragen och dess
biflöden”.
Planförslaget bedöms inte utgöra någon
påtaglig skada på riksintresset då marken
närmast ån och åpromenaden planläggs som
allmän plats och kan därmed inte exploateras.
Förslagna byggnader hamnar en bit in från
åkanten och kommer därmed inte påverka
riksintresset negativt.
FRILUFTSLIV

Rönne å berörs av riksintresse för friluftsliv
(Rönne å) enligt 3 kap. 6 § Miljöbalken.
De huvudkriterier som nämns angående
riksintresset är ”område med särskilt goda
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Hela Rönne å ingår i riksintresse för
friluftsliv, enligt 3 kap miljöbalken, där vissa
delar är bebyggda och andra delar brukas
som exempelvis jordbruksmark. Ytterligare
en byggnad i stadsmiljö, en naturlig
bebyggelseutveckling, bedöms inte påverka
nuvarande tillstånd. Planförslaget behåller
gång- och cykelstråket längs åpromenaden.
Tillgängligheten till årummet bedöms öka
genom att planen reglerar att entré till
hotellet ska finnas mot åstråket. Planförslaget
bedöms inte utgöra någon påtaglig skada på
riksintresset.
ÄNGELHOLMS FLYGPLATS

Planområdet ingår i samrådsområde
hinderfria ytor för flygplatsen, inom
riksintresse för flyget. Inom planområdet
paneras bebyggelsen bli högre än +63,2
meter över havet vilket är lägsta nivån för
krav på hinderfria ytor.
Flyghinderanalys
En flyghinderanalys (LFV 2018-01-19) har
tagits fram baserat på en byggnad med en
totalhöjd om +100 meter. I den konstateras
det att LFV som sakägare av CNS-utrustning
(radar) inte har något att invända mot
planerad etablering.
Analysen visar att byggnadsverket
hamnar inom ett luftrums sidogränser i
vissa områden. Planförslaget har ingen
höjdmässig påverkan på flygplatsens
hinderbegränsade ytor. Vad gäller civila inoch utflygningsprocedurer så hamnar hindret
(byggnadsverket) i vissa fall inom ytans
sidogränser. Det är dock endast i ett fall som
detta bedöms ha en påverkan höjdmässigt.
Detta är inom Circlingytan SW RWY för
CAT C för Ängelholms flygplats. Berörda

flygplatser har fått ta del av underlaget och
det är upp till berörd flygplats att bedöma
eventuell påverkan.
I ett yttrande gällande flyghinderanalysen
konstaterar Ängelholms flygplats att höjden
på föreslagen byggnad inom aktuellt område
innebär att circling minima påverkas, vilket
medför att flygplatsen måste vidta vissa
åtgärder. Ängelholms flygplats framhåller att
kostnaderna för eventuella åtgärder inte ska
belastas Ängelholms Flygplats AB. Utöver
detta har flygplatsen ingen annan erinran.
Säkerställande av att åtgärder tillgodoses
sker i bygglovsskedet, där byggherren måste
redovisa att de har tagit hänsyn till de krav
som ställs från remissinstasen.
TOTALFÖRSVARET

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. Då byggnaden
föreslås bli högre än denna gräns har
Försvarsmakten fått möjlighet att yttra
sig under planprocessen. Under samrådet
hade Försvarsmaken ingen erinran på
planförslaget.

ANTAGANDE

förutsättningar för berikande upplevelser i
natur och kulturmiljöer” samt ”område med
särskilt goda förutsättningar för vattenknutna
friluftsaktiviteter och därmed berikande
upplevelser”.

En flyghinderanmälan ska skickas till
Försvarsmakten innan byggnation påbörjas.
STRANDSKYDD
Enligt miljöbalkens 7 kap 13§ gäller det
generella strandskyddet 100 meter från
strandlinjen vid havet, insjöar och vattendrag.
I Skåne har Länsstyrelsen och kommunerna
tillsammans reviderat länets strandskyddade
områden. Syftet med strandskyddet
är att trygga allmänhetens tillgång till
strandområden och att bevara goda livsvillkor
för djur- och växtlivet på land och i vatten.
Upphävande av strandskydd
Hela det aktuella planområdet omfattas
av strandskydd som återinträder i och
13
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med upprättandet av en ny detaljplan. I en
detaljplan får kommunen enligt 4 kap. 17 §
PBL upphäva strandskydd för ett område,
om det finns särskilda skäl för det och om
intresset av att ta området i anspråk på det
sätt som avses med planen väger tyngre än
strandskyddsintresset.
Strandskyddet föreslås upphävas för
kvartersmark och allmän plats gata vilket görs
genom en administrativ planbestämmelse på
plankartan. Upphävandet träder i kraft då
detaljplanen vinner laga kraft. Det särskilda
skäl som åberopas i detta upphävande är nr
1, ”området har redan tagits i anspråk på
ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften”.
• Det område där strandskyddet upphävs
är redan ianspråktaget. En stor del av
kvartersmarken har nyligen används som
parkeringsyta/arbetsplats för intilliggande
nybyggnation. Historiskt har platsen varit
bebyggd. Strandskyddet syfte är inget
som påverkas negativt av ett upphävande.
• Tillgängligheten till Rönne å säkerställs
och garanteras genom att åpromenaden
planläggs som allmän plats PARK.
Strandskyddet kvarstår på denna del.
Säkerställande av fri passage sker på
denna mark. Planen uppfyller den del
av strandskyddet som syftar till att
göra mark längs Rönne å tillgänglig för
allmänheten.
• Planförslaget bedöms inte försämra
förutsättningarna för flora och fauna
i området. Större träd skyddas i
detaljplanen genom bestämmelser om
marklov.
• Intresset av att ta området i anspråk enligt
planförslaget bedöms väga tyngre än
strandskyddsintresset.
FÖRESKRIFTER
Den 1 november 2010 trädde
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna
råd om markering av föremål som kan utgöra
en fara för luftfarten (TSFS 2010:155) i kraft.
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Dessa föreskrifter ska tillämpas vid markering
av föremål som har en höjd av 45 meter eller
högre över mark- eller vattenytan och som
är belägna utanför en flygplats fastställda
hinderbegränsande ytor.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH
FÖRÄNDRINGAR
BESKRIVNING AV PLANFÖRSLAGET
Byggnaden som planförslaget medger,
”Hälsohotellet”, är tänkt att fungera som
ett vanligt hotell som är tillgängligt för
allmänheten. Utöver detta ska det fungera
som ett nav inom sjukhusområdet där
patienter och anhöriga tillfälligt kan bo under
sin vistelse på sjukhuset.
Hälsohotellet kan erbjuda patienter med ett
lägre vårdbehov, men med behov av närhet
till vård och behandling, en attraktiv och
lättillgänglig vistelse. Detta frigör vårdplatser
på sjukhuset för de patientkategorier
som inte behöver den avancerade och
kostnadskrävande vård som den slutna
sjukvården erbjuder.
Byggnaden avses användas för hotellrum,
vårdanpassade rum och miljöer av icke
varaktig karaktär, konferenslokaler,
restaurang, skybar, terrass, café, uteservering,
torg, garage och kopplingar till exempelvis
det nya badhuset. Totalt beräknas cirka 150200 rum och lägenheter kunna rymmas i
hotelldelen (högdelen).
PARALLELLA UPPDRAG OCH
ETABLERINGSSTUDIE

Detaljplanen har föregåtts av ett parallellt
uppdrag samt en etableringsstudie.
Etableringsstudien har genomförts för att
undersöka hotellets behov och bedöma dess
förutsättningar i Ängelholm. Det parallella
uppdraget har haft för avsikt att få fram bra
idéer om hur byggnaden samt omgivningen
kan gestaltas utifrån den yta som krävs.
Uppdraget resulterade i två förslag på hur

byggnaden kan se ut. Det finns ett flertal
gemensamma nämnare i de båda förslagen
vilket har arbetats in i detta planförslag.
De illustrationer som visas i denna
planbeskrivning är exempel på hur
byggnaden kan utformas. I bygglovsskedet
slås det slutgiltiga utseendet fast, utifrån
planbestämmelserna på plankartan.

PARK
Användingen park används för att reglera
grönområden som helt eller till viss del är
anlagda och kräver skötsel. Parkanvändningen
förutsätter skötsel av området enligt ortens
sed. En park är inte avsedd för bebyggelse,
men komplement som behövs för platsens
skötsel och bruk ingår i användningen.

FÖRKLARING AV PLANBESTÄMMELSER
För att underlätta förståelsen för
planförslaget listas nedan en sammanfattande
beskrivning av vad som avses med
användnings- och egenskapsbestämmelserna
och hur de ska tolkas. För en mer utförlig
juridisk redovisning hänvisas till Boverkets
hemsida om planbestämmelser för detaljplan.

NATUR
Användningen natur används för att reglera
till exempel grön- och skogsområden.
Användningen natur innefattar alla typer av
friväxande natur. I användningen ingår även
mindre park-, vatten- och friluftsanläggningar
och andra komplement för naturområdets
användning.

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

C1 och C2: Centrum
Användningen centrum inrymmer en
kombination av olika verksamheter som
handel, service, samlingslokaler och andra
verksamheter som bör ligga centralt eller

GATA
Användningen gata används för att reglera
gator avsedda främst för trafik inom en tätort
eller för trafik som har sitt mål vid gatan.

ANTAGANDE
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Illustrationen visar hotellets läge i förhållande till Storgatans förlängning. Illustration: ÅWL
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vara lätta att nå. I centrum ingår en rad
olika verksamheter. I detta planförslag har
däremot användningar för religiösa ändamål,
föreningslokaler och vuxenutbildning
uteslutits då det inte bedömts vara förenligt
med planens syfte. C2 är samma bestämmelse
som C1 fast kopplat till högdelen.
Skillnaden är att användningen begränsas
i höjdled till högsta totalhöjd +17,5 meter,
vilket är likvärdigt med lågdelen. Detta
skapar en flexibilitet i att kunna förskjuta
byggnadsdelarna i förhållande till varandra.
O: Tillfällig vistelse
Användningen tillfällig vistelse används
för områden med alla typer av tillfällig
övernattning samt konferenslokaler. I
användningen ingår sådan verksamhet som
kompletterar den tillfälliga vistelsen, som
till exempel parkering, kontor, butiker,
restaurang, spa, gym och lekplats. Även
de personalutrymmen som behövs ingår.
Tillfällig vistelse har som syfte att tillgodose
vistelse eller boende som inte är av varaktig
karaktär.
O2: Konferenslokaler
Kopplat till lågdelen av de föreslagna
byggnaderna har användningen för
konferenslokaler preciserats. Även
restaurang är inkluderat i använding O2.
Preciseringen syftar till att koncentrera den
huvudsakliga användningen för tillfällig
vistelse till högdelen. Endast det som anges i
bestämmelsen är tillåtet.
D1: Sjukhusvård
Sjukhusvård är en precisering av
användningsslaget vård, som innefattar
områden för vårdverksamhet för människor.
Sjukhusvård har tillfällig karaktär och
motsvarar tillfällig vistelse för människor med
vårdbehov. Genom att tillåta lättare former av
vård och hälsovård möjliggörs vårdanpassade
hotellrum och miljöer, vilket är förenligt med
planens syfte med hotell som samtidigt kan
fungerar som en del av vården i Ängelholm.
16
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Bebyggandets omfattning
I planförslaget regleras en lägsta
byggnadshöjd, +75 meter över angivet
nollpan, samt en högsta totalhöjd, +100
meter över angivet nollplan, kopplat till
högdelen. Den högsta höjden är reglerad
utifrån vilken byggnadsarea som behövs
för att hotellets verksamhet ska fungera.
I planförslaget har högdelens bredd
studerats avseende påverkan på stads- och
landskapsbild. En bedömning har gjorts att
en smalare byggnad skapar en välgörande
karaktäristisk form samt ett spänstigt intryck
i förhållande till höjden. Resultatet är en
smalare byggrätt och därmed en högre höjd.
Ett av planförslagets syften är att skapa
ett landmärke och därför regleras lägsta
byggnadshöjd till +75 meter över nollplanet.

Lågdelen är uppdelad i två delar. Den
högsta delen regleras med en totalhöjd
på +17,5 meter över nollplanet. Höjden
är bestämd utifrån att byggnadsdelen ska
förhålla sig och ansluta till befintliga höjder
på de omkringliggande allmänna ytorna i
sjukhusområdet. Den lägre delen av lågdelen
har en totalhöjd på +11,5 meter över
nollplan. Denna del är tänkt att fungera som
en ”förlängning” av den allmänna ytan och
kan förslagsvis användas som en terrass i
samma nivå.
Nollplanet är +0,0 meter i höjdsystemet
RH200. RH2000 är Sveriges nationella
höjdsystem vars nollpunkt definieras av
Normaal Amsterdams Peil (NAP). Detta är
en punkt i Amsterdam som även används
som nollpunkt i andra europeiska länder.
Något förenklat kan man säga att NAP
utgår från havsnivån. Det är därför svårt att
definiera nollpunkten ute i den fysiska miljön.
Som exempel ligger gångstigen utmed ån
på cirka +1,5 meter över nollplanet, medan
gångvägen mellan Tullportsbron och Södra
vägen ligger på en höjd om cirka +11 meter
över nollplanet.
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Sektionen visar samspelet mellan högdel och lågdel.
Illustration ÅWL
Prickmark begränsar var byggnader får
uppföras. I planförslaget används detta
främst för att skydda slänten med värdefull
naturmark ner mot åpromenaden, kopplingen
mellan Södra vägen och badhuset, samt
för att säkerställa en lämplig placering i
förhållande till allmän plats och värdefulla
siktlinjer.
Korsmark tillåter att marken endast får
förses med kompletterande bebyggelse
om maximalt 170 kvadratmeter och med
en nockhöjd om maximalt 4,5 meter från
angivet nollplan. Garage ovan mark är inte
tillåtet på korsmark. Med kompletterande
bebyggelse avses en fristående byggnad som
är ett tillägg till huvudbyggnaden, i detta
fall hotellverksamheten. I planförslaget är
detta placerat en bit in på fastigheten för att
säkerställa att kompletterande bebyggelse
inte hamnar i slänten eller i stråket mellan
Södra vägen och badhuset. Även den så
kallade portvaktsbyggnaden är försedd med
korsmark. Detta innebär att byggnaden
potentiellt skulle kunna fungera som ett
komplement till hotellverksamheten, förutsatt
att det fungerar med infartslösningen till
byggnaden.

Utformning
Bestämmelser om utformning kan reglera
delar på byggnadsverk, fasadutsmyckningar,
material och kulörer på byggnadsverk
samt typer av byggnader. Enligt Boverkets
allmänna råd bör bestämmelser om
utformning endast tillämpas om det finns
särskilda skäl att ta hänsyn till, förhållandena
på platsen eller i omgivningen. Planförslaget
tillåter en hög byggnad som ligger centralt i
Ängelholms tätort. Med hänsyn till stads- och
landskapsbild och kulturmiljö finns det starka
särskilda skäl för att reglera byggnadens
utformning så att en väsentlig arkitektonisk
kvalitet säkerställs.

ANTAGANDE

Byggnadens användning
Bestämmelser om hur en byggnad får
användas kan anges i en detaljplan.
Bestämmelsen e2 reglerar att byggnadens
översta våningsplan ska användas för publikt
ändamål. En fördel med en hög byggnad är
utsikten. För att allmänheten ska få möjlighet
att ta del av denna reglerar plankartan att
högsta våningsplanet ska användas för publikt
ändamål. Exempelvis kan en utsiktsplats,
restaurang eller skybar anordnas.

Vidare information om byggnadens
utformning finns särskilt beskrivet under
rubriken ”Bebyggelse - Gestaltning”.
Utförande
Bestämmelser om utförande reglerar
byggnadsteknik och bör enligt Boverkets
allmänna råd endast tillämpas när det krävs
för att bebyggelsen ska kunna komma
till stånd. Ett visst tekniskt utförande av
bebyggelsen kan behöva regleras med hänsyn
till allmänna intressen eller med hänsyn till
grannar.
I planförslaget redovisas två olika lägsta
tillåtna nivåer för färdigt golv. De olika
nivåerna är bestämda utifrån två aspekter,
översvämningsrisk och byggnadens
förhållande till slänten. Den lägsta nivån
17
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(+4,0 meter) säkerställer att färdigt
golv hamnar på en lämplig nivå utifrån
beräkningar i översvämningskarteringen.
Denna nivå är kopplad till högdelen, där
krav även ställs på en tillgänglig entré. Den
högre nivån (+6,0 meter) är kopplad till
lågdelen och är bestämd med hänsyn till att
byggnaden ska möta slänten på ett lämpligt
sätt i förhållande till allmän platsmark.

ANTAGANDE

Bestämmelsen b3 möjliggör att en
underjordisk parkering kan byggas på den
ytan av kvartersmarken som vetter in mot
befintligt sjukhusområde.
Markens anordnande och vegetation
Bestämmelser om markens anordnande
och vegetation reglerar markförhållanden,
vegetation och parkering. Plankartan reglerar
att slänten ner mot Rönne å inte får användas
för parkering, samt att skyddade träd inte får
fällas. Detta i kombination med prickmark
skapar ett skydd för att undvika exploatering
av marken. Utöver detta ställer planen även
krav på att den parkering som behövs inom
fastigheten ska placeras i källargarage. För
att minska ingrepp i slänten finns det även
en bestämmelse som reglerar att topografin
inte får ändras utöver ramp till underjordiskt
garage och tillgänglighetsåtgärder.
OMRÅDETS HISTORIA
Planområdet ligger historiskt sett alldeles
utanför den gamla stadsgränsen, som länge
utgjordes av Rönne å. Sjukhusområdet
började byggas i tegel med ingång mot ån
och stod färdigt 1870. Till en början fanns
det plats för 25 patienter. År 1890 hade
antalet sängplatser ökat till 80 stycken.
Under 1900-talet växte Ängelholms sjukhus
till ett centrallasarett som innehöll de
flesta vårddisciplinerna. Både medicinsk
och teknisk utveckling har sedan påverkat
utformningen av vårdlokalerna. Idag
är Ängelholms sjukhus närsjukhuset
i nordvästskåne med närsjukvård,
rehabilitering och specialiserad vård.
18

Historisk bild från 1959. Planområdet är uppe i
det högra hörnet, där det även går att skymta äldre
bebyggelse som funnits på platsen.
NATUR

MARK OCH VEGETATION

Den del av planområdet som ligger intill
befintlig sjukhusbyggnad har tidigare
använts som parkering för sjukhusets
besökare, men fungerade nyligen som en
inhägnad byggarbetsplats med hårdgjorda
ytor. Området har efter det iordningställts
och utgörs idag av gräsbelagda ytor och
en asfalterad gångväg som sträcker sig
mellan Södra vägen och Tullportsbron. Den
nordostliga delen av planområdet utgörs av
en brant gräsbeklädd slänt ner mot Rönne å.
Träd och grönska
I slänten och längs åpromenaden
förekommer blandad vegetation bestående
av träd, buskar och grönska. Detta är en
del av ett större rekreationsstråk genom
Ängelholm och utgör en viktig länk
mellan centrum och de övriga delarna av
staden. Träden i kombination med slänten
är karaktärsskapande för platsen. Bland
annat finns tre kastanjer och en större bok
i närheten av Carl XV:s bro. På motsatt
sida Rönne å finns parken Vita räck/
Tullportsplatsen som anlades i början av
1930-talet.
Träden och annan vegetation är viktig för
den biologiska mångfalden då den ger
skydd och utgör boplatser för både fåglar,
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De träd som bedöms hysa högst
bevarandevärde är nummer 13, 18, 19 och
20. De med näst högst bevarandevärden är
nummer 1, 5, 11, 12, 15 och 16. Träd 18, 19

och 20, samt 11, 12 och 13, ska betraktas som
enheter. Resterande träd fungerar solitärt.
De träd som är numrerade i grått på kartan
nedan bedöms ha ett lågt bevarandevärde.
Enligt utredningen är trädens ytliga rotsystem
viktigt att skydda och alla träd som ska sparas
ska skyddas från markförändringar innanför
sin skyddszon. Skyddszonen är baserad på
rotskyddets radie, vilket för de flesta träd är
10 meter i radie, men i vissa fall 15. Villkorat
att skyddsavstånden upprätthålls bedöms inte
själva bygget behöva påverka träden i någon
större utsträckning. Däremot finns det enligt
utredningen risk att en del träd och rötter
står i vägen för gångstigar, utsmyckningar,
trappor, utsikt, belysningsinstallationer,
dräneringar och liknande när marken
utanför själva huskroppen ska tas i anspråk.
Ska träden stå kvar måste ovan nämnda
installationer anpassas till träden och deras
skyddszoner. Utredningen betonar att det
vid behov är bättre att göra några taktiska
fällningar för att ge andra träd fullgott
rotskydd.

ANTAGANDE

insekter och andra djur. Området är känsligt
ur natur- och miljösynpunkt vilket gör det
viktigt att se årummet som en helhet när
det gäller naturvärden. Då träden ligger i
anslutning till åpromenaden innehar de ett
värde för allmänheten. Träden kan även bidra
till att ta ner skalan på en hög byggnad. En
trädinventering är genomförd (Helgessons
trädtjänst, 2018-09-06) i syfte att få mer
information om vilka träd som är mest
bevarandevärda. Träden är inventerade enligt
Alnarpsmodellen och dess bevarandevärde
är bedömt utifrån art, stamdiameter, vitalitet,
krona samt krondiameter. Utredningen
beskriver att träden är höga, 25-30 meter,
och att de relaterar till varandra på olika
sätt. Vissa träd fungerar solitärt medan
andra måste betraktas som en enhet. För att
välja bort något träd måste därför helheten
beaktas.

De träd som befinner sig inom grönt fält ligger på parkmark. Träd inom oranget område ligger på kvartersmark.
Del av kvartersmarken har en planbestämmelse om att träd inte får fällas (inom streckad röd figur).
19
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En del av de bevarandevärda träden
ligger på parkmark, vilket innebär att det
är kommunen som ansvarar för träden
och markens skötsel. Träd på parkmark
kommer inte att påverkas av planförslaget.
De träd som ligger på kvartersmark har
inte automatiskt samma skydd. Särskilda
åtgärder måste vidtas i byggskedet för att
skapa förutsättningar för att bevara träden så
långt möjligt. Planförslaget utgår ifrån att så
många som möjligt av de värdefulla träden
ska bevaras. Byggnadens placering skapar
en distans från träden och dess rotsystem
vilket ger goda förutsättningar för ett
bevarande. Bevarandet av träden 7-15, samt
18 säkerställs genom en planbestämmelse
om att träden inte får fällas, samt utökad
marklovsplikt för trädfällning. Träd 17, 24
och 25 bedöms enligt trädinventeringen ha
lågt bevarandevärde och skyddas därför inte
på plankartan.
Förbudet mot att fälla ett träd kan prövas
i en ansökan om marklov då det görs ett
ställningstagande i samband med ansökan.
Vid en överträdelse av förbudet att fälla

ett träd ska påföljder, som exempelvis vite,
vidtas. För de träd som eventuellt plockas
bort i samband med utbyggnaden av området
ska kompensationsåtgärder genomföras.
Kompensationsåtgärder kan innebära att
nya träd planteras på andra platser inom
området när ett träd fälls. Detta föreslås
ske i enlighet med Alnarpsmodellen. I
ett exploateringsavtal, som är framtaget i
samband med detaljplanen, regleras villkor
för kompensationsåtgärder baserat på trädens
värdering.
Topografi
Markytan mellan befintliga sjukhusbyggnader
och där slänten tar vid är relativt plan och
ligger cirka +10,7 meter över havet. Efter
cirka 25 meter med plan mark sluttar marken
kraftigt ner mot Rönne å och åpromenaden.
Den branta slänten bildar en slags barriär ner
mot åstråket då det i nuläget inte finns någon
tillgänglighetsanpassad koppling mellan de
olika nivåerna.
En viktig ambition i planförslaget är att ta
vara på platsens förutsättningar och den

Flygfotot visar mycket av den grönska som finns längs åpromenaden och inom planområdet, röd linje.
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Vy från Carl XV:s bro över Rönne å och
Tullportsbron, med planområdet till vänster.
GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

Flera geotekniska utredningar har utförts
i samband med planarbetet (Sigma
2017-07-12, rev. 2019-03-25). Utöver att
klargöra de geotekniska förutsättningarna
så beskriver undersökningarna även
områdets totalstabilitet genom en utförd
stabilitetsberäkning mot Rönne å (Sigma,
2019-03-27, rev. 2019-05-28 och 2020-03-04).
Utredningarna beskriver att det tidigare
har legat diverse byggnader inom aktuellt
område, vilket medför att stora mängder

fyllnadsmaterial lokalt kan förekomma.
Jordlagren under fyllning eller mulljord utgörs
ställvis av finsand på siltig lera och jorddjupet
uppgår till över 50 meter. Utredningarna
konstaterar att höga deformationsmoduler
medför att området inte är sättningsbenäget.
Enligt utredningarna bör grundläggning
av tyngre byggnader grundläggas med
pålar, förslagsvis kohesionspålar. Vid val
av kohesionspålar bör skjuvhållfastheten
korrigeras med avseende på lastens
tidseffekt. Mindre byggnader kan eventuellt
grundläggas med platta på mark, utan
förstärkningsåtgärder. Hårdgjorda ytor och
lokalgator bedöms kunna anläggas utan
speciella förstärkningsåtgärder på grund
av lerans överkonsolideringsgrad och
odränerade skjuvhållfasthet.
Själva byggarbetena kan dock utgöra ett
riskmoment. Installation av pålar kan ge
upphov till omgivningspåverkan såsom
massundanträngning, buller och vibrationer.
För att minska risken för skador på
omgivande byggnader bör installation mot
befintliga hus utföras genom skonsam
installationsmetod. Vid pålningen måste
det säkerställas att inte pålarna skapar
jordrörelser som i sin tur skapar skred. Detta
kan till exempel göras genom en strategisk
pålningsordning och/eller proppdragning.
Släntens rörelser bör mätas under pålningen
och ett kontrollprogram med stoppnivåer
för rörelser bör upprättas och följas. Innan
avschaktning har gjorts riskerar även
släntkrönet att belastas med för stor last
under byggskedet. En schaktordning och
belastningsbegränsningar bör upprättas för
att säkerställa att inte ett skred sker.
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varierande topografin. Byggnaderna, både
hög- och lågdel, föreslås möta topografin
genom suterrängvåningar som är ”inbyggda”
i slänten. Nivåskillnaderna används i
planförslaget så ett så litet fotavtryck som
möjligt ska finnas ner mot Rönne å. Garage
och liknande mörka utrymmen föreslås ligga
mot sjukhusbyggnaderna för att skapa en
livfull och öppnare karaktär mot årummet.
Detta skapar förutsättningar för att en stor
del av slänten och befintlig grönska ner mot
Rönne å kan bevaras. Detta säkerställs genom
en planbestämmelse om att släntens topografi
inte får ändras, utöver ramp till underjordiskt
garage samt tillgänglighetsåtgärder. Marken är
även prickad och får därmed inte förses med
byggnad. Den får heller inte användas för
parkering samt har en anpassad lägsta nivå på
färdigt golv med hänsyn till befintliga höjder
i slänten.

Vid grundläggning under markytan kommer
en temporär grundvattensänkning troligen att
behöva utföras under byggskedet. Källaren
kommer vidare att behöva utföras vattentät
alternativt med dränering.
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Eventuellt arbete i vatten kallas för
vattenverksamhet och regleras av
Miljöbalken. För all vattenverksamhet gäller
generell tillstånds- eller anmälningsplikt.
Anmälan ska ske till Länsstyrelsen innan
verksamheterna påbörjas.
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MARKRADON

Det har visat sig att inom vissa områden
i Ängelholms kommun, som tidigare är
bedömda som lågriskområden, har det
uppmätts förhöjda värden. Generellt gäller
att man inte kan utesluta förhöjd risk för
markradon lokalt.
Åtgärder för att klara tillåten radonhalt
inne i byggnader utförs vid projektering av
nybyggnation. Byggnader där människor
stadigvarande vistas ska med hänsyn till
radon utföras med grundläggning i enlighet
med Boverkets byggregler. Radonhalten
i inomhusluft får inte överstiga 200 Bq/
m3. Ansvaret för att bedöma den faktiska
radonrisken på varje byggplats och vidta
tillräckliga skyddsåtgärder åligger den som
skall bygga.
FORNLÄMNINGAR

Planområdet berörs inte av några fasta
fornlämningar. Inom planområdet finns
däremot en registrering av en fornlämning
inom kategorin befästningsanläggningar
(RAÄ-nummer Ängelholm 67:1). Denna
är numera markerad som borttagen. Enligt
information från Riksantikvarieämbetet var
lämningen av typen fästning/skans från
1600-talet. Vid ett inventeringstillfälle 1995
kunde inga lämningar efter någon skans
påträffas.
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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Karta som visar den registrerade fornlämningens
utbredning inom planområdet.
BEBYGGELSE
KULTURMILJÖ

En kulturmiljöanalys har utförts i syfte
att beskriva planområdets kulturhistoriska
värde och kontext (WSP 2017-10-04).
Sammanfattningsvis konstaterar rapporten att
planområdet och dess närmaste omgivning
varit en betydelsefull plats genom tiderna.
Här finns en intressant historisk kontext
med flera berättelser att ta fasta på, som
både överlagrar varandra och existerar
parallellt. Dessa kan lyftas fram och stärka
platsens identitet i samband med framtida
utveckling av området. Området är präglat
av de byggprojekt som påverkat området de
senaste åren: Tullportsbron, badhuset samt
vårdanläggningen byggnad 71. Planområdets
kulturhistoriska kärnvärden definieras av
läget invid södra infarten (betydelsefull plats i
Ängelholms historia), Rönne å och årummet
som grönt stråk samt Ängelholms lasarett
(en viktig representant för stadens utveckling
sedan 1800-talet). Befintliga karaktärsdrag
som ovanstående kärnvärden är baserade
på redovisas i kulturmiljöanalysen enligt
följande:
• Portvaktshuset från 1937 och trappan ner
till åpromenaden.
• Carl XV:s bro med sitt historiskt
viktiga läge vid södra infartsvägen till
Ängelholm.
• Åpromenaden längs Rönne å med grusad
gång och utplacerade bänkar.
• Platsens gröna karaktär. Uppväxta träd

utmed åpromenaden och i slänten, varav
en del är rester av den parkanläggning
som anlades inom sjukhusområdet i
3.1.3 1800-tal
början av 1900-talet.
Fortsatt under 1800-talet planterades sandhedarna mot havet med tallskog
•
Den direkta
kontakten
med
Rönne
å
vilket skapade Kronoskogen.
I början
av 1800-talet
var staden
fortfarande
begränsad till området
inom åslingan,
som omgavs
av Rebbelberga
och
och årummet
med
broarna
i blickfånget,
Skörpinge byar samt i nordväst av Ärrarps by. Men sedan man fått bukt med
liksom
kontakten
med
Tullportsparken
sandflykten kunde mer yta innanför åslingan tas i anspråk för bebyggelse
och staden förtätas.
Häröver
bodde ån.
vid denna tid knappt 700 invånare och
tvärs
Ängelholm var en av landets minsta städer.
• En påtaglig del av upplevelsen är känslan
I och med 1800-talets samhällsutveckling följde befolkningsökning och
av att detta är en avskild och fridfull plats,
industrialismen, vilket medförde att staden Ängelholm växte och för första
tillutanför
stor åslingan.
del beror på nivåskillnaden.
gången började vilket
expandera

Södra infarten till Ängelholm med beteshagar på
stadens södra utmarker, avbildad omkring 1850.

Södra infarten till Ängelholm med beteshagar på stadens södra utmarker, avbildad av
den danske konstnären Frederik Christian Kiaerskou omkring 1850. Stadsbebyggelsen håller sig ännu inom åslingan, vilket snart skulle komma att förändras. I
väster syns den uppvuxna skyddsplanteringen.

Planförslaget utgår ifrån att åpromenaden
och den parkliknande grönstrukturen till
stor del ska behållas. Carl XV:s bro kommer
även fortsättningsvis att behålla sitt läge
och funktion. Åpromenaden bevaras
och påverkas inte av förslaget. Däremot
förändras upplevelsen av årummet och
åpromenaden inom planområdet, från att
ha varit en mer avskild plats till att bli en
mötesplats med andra kvaliteter, vilket
bedöms
vara
positivt.
Portvaktsbyggnaden
Detalj av Karta
öfver staden
Engelholm
med dertill
lydande egor. År 1854, dvs före
både järnväg, större industrietableringar och lasarett. Området i väster benämns
har
inga
skyddsbestämmelser
kopplat
Stora planteringen. Söderut fortsätter staden med Södra utmarken. På kartan
redovisas även
Lilla planteringen.
till Norra
sig. planteringen
Detta påochgrund
av att byggnaden
bedöms vara svåranvänd och i dåligt skick,
vilket konstateras i gällande detaljplan
(DP 1087), men även med hänsyn till
öanalys – underlag till MKB för Detaljplan Ängelholm 3:139
föreslagen angöringslösning från Södra
vägen till planområdet. Utifrån ovanstående
resonemang bedöms planförslaget medföra
att ett antal av platsens kulturhistoriska
karaktärsdrag kan fortsätta finnas kvar och
utvecklas positivt.

Bevaringsprogram
Enligt Ängelholms kommuns
bevaringsprogram från 1987 så finns en
byggnad utpekad inom uppdragsområdet
som byggnadsklass II (byggnad av stort
lokalhistoriskt värde). Byggnaden uppfördes
under slutet av 1930-talet och användes
som portvaktsbyggnad. Idag står byggnaden
oanvänd vilket den har gjort under flera
års tid. En tidigare bedömning har gjorts
att denna byggnad är svår att återställa till
ett användbart skick på grund av fukt- och
mögelskada. Byggnaden har därför inga
bevarandebestämmelser kopplade till sig
i gällande detaljplan. Samma bedömning
har gjorts i detta planförslag. Byggnaden
är däremot försedd med korsmark. Detta
innebär att byggnaden potentiellt skulle
kunna fungera som ett komplement
till hotellverksamheten, om en lämplig
trafiklösning och användning är möjlig.
Länsstyrelsens Kulturmiljöprogram Skåne
Planområdet ingår i av Länsstyrelsen
utpekat särskilt värdefulla kulturmiljöer
samt kulturmiljöstråk Rönne å. Det som är
av störst betydelse vad gäller kulturmiljön
är gatumönstret, tomternas storlek och
form samt de äldre byggnadernas placering
och utseende. Vad gäller kulturmiljöstråket
Rönne å är åns sanka strandängar, som
under lång tid utnyttjats för bete, samt
verksamheter direkt relaterade till Rönne
å av störst betydelse. Åslingan samt den
bebyggelsestruktur uppvuxen utmed
Storgatan är det gamla Ängelholms mest
påtagliga karaktärsdrag. Innanför åslingan
återfinns en stadskärna som bibehåller
1800-talets småstadskaraktär med låg
bebyggelse. Expansion och nya storskaliga
projekt sedan andra hälften av 1800-talet
har av naturliga skäl och förutsättningar
tillkommit utanför åslingan - järnvägen
och nya samhällsfunktioner såsom lasarett,
industrier samt nya bostadsområden och
vägar för den växande stadsbefolkningen.
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Rönne å och årummet som avgränsar
den gamla staden är ett mycket viktigt
karaktärsdrag för Ängelholm som skapat
förutsättningar för stadens uppkomst och
utveckling genom tiderna. Den bebyggelse
som växt upp utanför åslingan sedan mitten
av 1800-talet vittnar om stadens utveckling
sedan dess, som också inneburit en helt ny
skala på byggnaderna jämfört med tidigare.
Det som i planförslaget bedöms påverka
kulturmiljön är det visuella intrycket som en
hög byggnad medför. I kulturmiljöanalysen
nämns att ”1800-talskransen” utanför
åslingan, runt den gamla stadskärnan
Ängelholm, har traditionellt haft en
bebyggelse uppförd i en större skala,
såväl industri- och institutionsbyggnader.
Tåligheten för storskaliga projekt i detta
stadsrum kan därför sägas vara relativt stor,
så länge det inte medför en direkt påverkan
på det känsliga årummet. Förslagen byggnad
kommer att bli ett nutida tillägg i Ängelholm,
både när det gäller skala och utformning.
Genom att placera högdelen ur siktlinjen
söderut från Storgatan reduceras den negativa
påverkan i utblicken från kulturmiljöstråket
inom stadskärnan. Den smala utformningen
av byggnaden som vetter mot centrala
Ängelholm bidrar även till att den, trots
sin höga höjd, upplevs som ”lättare”. Att
sjukhusområdet åter vänder en framsida mot
den gamla stadskärnan kan också stärka det
visuella samband som ursprungligen fanns
mellan lasarett och stad. Genom att placera
byggnaden utanför åslingan ansluter detta
till den tradition med storskaliga projekt
som genomförts här sedan 1800-talet fram
till idag. Mer information kopplat till stadsoch landskapsbild finns under ”stads- och
landskapsbild” i detta kapitel.
Inom planområdet bedöms i övrigt inga av
de speciella egenskaperna/karaktärerna som
nämns ovan påverkas av planförslaget.
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BOSTÄDER

Det finns inga bostäder inom planområdet
eller i sjukhusområdet. Bebyggelsen i
omkringliggande områden innehåller till
stor del bostäder av varierad karaktär,
byggnadstyp och tillkomstår. På den norra
sidan om Tullportsbron finns villor från
1950- och 70-talet samt flerbostadshus från
2008. På motsatt sida av planområdet finns
flerbostadshus från 1920- och 30-talet. Söder
om Carl XV:s bro finns villor från 20-talet
samt radhus från 70-talet. Bebyggelsens
höjd varierar mellan cirka 13-22 meter över
nollplanet.
VERKSAMHETER OCH ÖVRIG BEBYGGELSE

Befintliga byggnader inom sjukhusområdet
är varierande i både byggnadsstil, tillkomstår
och utformning. Tegel och puts är
dominerande fasadmaterial. Bebyggelsen
utmed Södra vägen är uppförd under
1950-talet och har likartad karaktär.
Våningsantal på bebyggelsen varierar mellan
3-6 våningar med höjder på cirka 15-20 meter
(cirka 25-30 meter över nollplanet). Sjukhuset
består idag av många utspridda byggnader
över området.
GESTALTNING

Planförslagets centrala läge och närhet till
Rönne å ställer stora krav på exempelvis
placering, kopplingar, natur, gestaltning,
riktningar samt stads- och landskapsbild. I
Ängelholms översiktsplan finns stöd för att
centralorten ska ha en tilltalande och estetisk
utformning. Stadsmiljön ska ha en hög
arkitektonisk kvalitet. Nedan redovisas hur
planförslaget behandlar dessa aspekter.
Riktningar och byggnadernas placering
De mest betydelsefulla visuella riktningarna
är Storgatans förlängning, årummet mellan
broarna samt mellan Södra vägen och nya
badhuset. De tydligaste rörelseriktningarna är
via de två broarna eller längs åpromenaden.
Föreslagna byggnader är inte placerade i linje

Dnr: PL 15-0023 KS 2016/115 SBN 2019/95
Detaljplan för
del av Ängelholm 3:139

Den lägre byggnaden föreslås innehålla
centrumfunktioner och konferenslokaler,
förslagsvis restaurangverksamhet. Placeringen
är i nära anslutning till Tullportsbron och
förlängningen av Storgatan vilket på så sätt
stöttar centrumstråkets funktion.
Utformning
Då högdelen kommer att synas från vissa

vyer inom staden så ställs utformnings- och
gestaltningskrav på byggnadens arkitektoniska
utformning. Utöver byggnadsvolymernas
höjd och bredd har fasaduttrycket betydelse
för hur byggnadsvolymen upplevs. Då
byggnadsvolymernas skala skiljer sig från
befintlig bebyggelse och närmiljö är det
viktigt att fasaduttrycket ansluter till, och
samspelar med, den befintliga miljön. Den
fördjupade landskapsbildstudien (WSP, 201810-24) föreslår en del utgångspunkter för hur
fasaduttrycket kan ansluta till den befintliga
miljön och på så sätt mildra kontrasten.
Några av förslagen är inkorporerade
i planbestämmelserna som regelrar
byggnadens utformning.
Byggnaden ska ha en egen karaktär och
variation i silhuetten för att uppnå en
karaktäristisk form som gör högdelen
arkitektoniskt mer intressant. För att
byggnaden ska få ett mer spänstigt uttryck
får den inte bli bredare upptill, vilket även

ANTAGANDE

med Storgatans förlängning. Högdelen syns
gradvis ju närmare man rör sig planområdet.
En placering längre söderut på fastigheten
skulle riskera ett för dominant intryck
över gaturummet. Planen säkerställer även
ett viktigt visuellt samband mellan Södra
vägen och badhuset genom en gångväg
som planläggs med prickmark och ett
markreservat. Vidare medför byggnadernas
placering att en stor del av befintlig mark och
vegetation kan behållas. Byggnaden får även
en distans från åpromenaden vilket är viktigt
för att undvika att den upplevs som privat.

Illustration. Visar den nordvästra fasaden av lågdelen mot badhuset/stråket. Illustration: ÅWL
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Visuella riktningar
1. Storgatans förlängning 2. Årummet
3. Södra vägen - Badhuset

Rörelseriktningar och stråk
1. Åstråket/gröna stråket 2. Centrumstråket
3. Södra vägen

Rumsliga karaktärer
		Platsen/stråket vid Tullportsbron
		
Grönska och stora träd

Buss och kollektivtrafik
		
Kollektivtrafikstråk
		Hållplatser

Analyskartor som visar befintliga kvalitéer kopplat till planområdet.
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Detta kan exempelvis utföras genom att
använda perforerade mässingskivor (ÅWL:s
illustrationer) eller en blandning av fönster
och plåt som överlappas. Vissa delar av
byggnaden kan vara av täckande material,
medan andra kan vara av glas och samtidigt
skapa upplevelsen av att våningsantalet inte
framgår. Det är viktigt att fasadmaterial väljs
med omsorg och att materialet ska stå sig
över tid. Byggnaden är identitetsskapande
och därför krävs att fasadmaterialet tillför
en mycket god kvalitet och ett spännande
uttryck. En mörk byggnad avtecknar sig
tydligare än en ljus. För att byggnaden bättre
ska smälta in i sin omgivning är det därför
viktigt med en ljusare fasad.
Taket på lågdelen ska vara av sedum.
Detta är i första hand reglerat utifrån ett
gestaltningsperspektiv. Taket kommer att
bli synligt, dels från högdelen men även
omkringliggande sjukhusbyggnader. Det
är därför av viktigt att det utformas på ett
tilltalande sätt.
Hur högdelen möter marknivån är en viktig
del av hur besökare och allmänheten upplever
det offentliga rummet. Det är av stor vikt att
byggnaderna inte får någon upplevd baksida.
Byggnadens bottenvåning ska därför i
huvudsak utformas genomsiktlig, exempelvis
med glas. Detta skapar goda förutsättningar
för att få in mer dagsljus i byggnaden samt
en förstärkt orienterbarhet i gaturummet.
Genomsiktligheten stärker trygghetskänslan
längst med gångsstråket mellan Södra vägen
och badhuset.

STADS- OCH LANDSKAPSBILD

Landskapsbilden är den visuella upplevelsen
av landskapet, dess beståndsdelar och
uppbyggnad. Landskapsbilden är oftast
resultatet av ett samspel mellan människa och
miljö under ett historiskt eller nutida skeende.
En fördjupad landskapsbildsstudie (WSP
2018-10-24) har tagits fram för att utreda hur
föreslagen byggnad påverkar landskapsbilden,
samt vilka konsekvenser denna påverkan får.
För att undersöka hur synlig föreslagen
byggnad kommer att bli har även en
synlighetsanalys utförts.

ANTAGANDE

kan bidra till att byggnaden får en mer lugn
avslutning mot himlen. Högdelens smala sida
som vetter mot stadskärnan bedöms mildra
konsekvenserna för stads- och landskapsbild
samt kulturmiljö. För att ytterligare ta ner
intrycket av skalan så regleras att fasaden ska
utformas så att våningsantalet inte upplevs på
ett tydligt sätt. Detta ställer indirekt krav på
en viss typ av gestaltning av fasaden.

Illustration som visar högdelen från Carl XV:s bro.
Illustration: FOJAB.
PLAN
plan 22 Orangeri/skybar
plan 21 Hotellrum
plan 20 Hotellrum
plan 19 Hotellrum + teknik
plan 18 Hotellrum
plan 17 Hotellrum
plan 16 Hotellrum
plan 15 Hotellrum
plan 14 Hotellrum
plan 13 Hotellrum
plan 12 Hotellrum
plan 11 Hotellrum
plan 10 Hotellrum
plan 9 Hotellrum
plan 8 Hotellrum + teknik
plan 7 Hotellrum
plan 6 Hotellrum
plan 5 Hotellrum
plan 4 Hotellrum
plan 3 Hotellrum
plan 2 back of House + Teknik
entréplan
plan ‐1 Garage
plan ‐2 Restaurang, konferens & garage
TOTAL

ANTAL RUM

LOA M2
378,3
364,8
364,8
296,8
364,8
364,8
364,8
364,8
364,8
364,8
364,8
364,8
364,8
364,8
296,8
364,8
364,8
364,8
364,8
364,8
180
613,5
767,9
796,9
9531,8

GARAGE M2

TEKNIK M2

TOTALT/PLAN
378,3
364,8
364,8
364,8
364,8
364,8
364,8
364,8
364,8
364,8
364,8
364,8
364,8
364,8
364,8
364,8
364,8
364,8
364,8
364,8
307,7
613,5
2298,7
2264,3
12793,7

Synlighetsanalys
En synlighetsanalys har tagits fram (WSP
2018-06-15) med syftet att analysera hur
byggnaden syns från olika delar av staden
och landskapet. Analysen visar varifrån en
byggnad med tre olika höjder; 50, 75 och 100
meter, är möjlig att se från omgivningarna.
Med synlighetsanalysen som stöd har sedan
ett antal visualiseringspunkter tagits fram
utifrån aspekter som betydelsefulla platser,
gaturum, stråk, landskapsbilder, vyer och
utblickar i och kring tätorten Ängelholm.
Den geografiska utbredningen av underlaget
sträckte sig över en 2 kilometer bred korridor
SOL- OCH SKUGGSTUDIE

11
11
8
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
8
11
11
11
11
11

203

68

68

127,7

1469,5
1467,4
2936,9

61,3
325

SAMMANSTÄLLNING EXPLOATERING
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mellan E6/E20 och kusten och täckte ett
område på cirka 10 kvadratkilometer.
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Synlighetsanalysen visar att synlighetsområdet
för en byggnad med en höjd på 50 meter
är 4,86 kilometer. För en byggnad med
en höjd på 75 meter är synlighetsområdet
5,78 kilometer, samt 6,40 kilometer för
en byggnad som är 100 meter hög. Detta
innebär att det sker en ökning i synlighet med
18,9 procent mellan 50 och 75 meter. Från 75
till 100 meter sker en ökning i synlighet med
10,7 procent.
Platsen i staden
I och med att den nya Tullportsbron
byggts, med koppling till Storgatan, så
har sjukhusområdet blivit ett centralt
läge i Ängelholm. På lång sikt, när de nya
bostadsområdena Södra Ängelholm och

Fridhem har byggts ut, kommer planområdet
spela en central roll i stadskärnan.
Cemtrumstråket genom sjukhusområdet
kommer att länka samman de olika
områdena. Det föreslagna hotellet blir en
målpunkt som kommer förstärka sambandet
ytterligare.
Synlighetsanalysen i landskapsbildsstudien
visar att oavsett byggnadens höjd så är
den inte särskilt synlig i stadskärnan. Detta
beror på gaturummens sträckning och
att den befintliga bebyggelsen skymmer
byggnaden. Synligast är byggnaden från
stationen, Östergatan och Storgatan samt
Rönneå. Analysen visar också att inte bara
höjden, utan även bredden har betydelse
för upplevelsen. Det illustreras också i
synbilderna för Storgatan där en låg bred
byggnad fyller upp den tidigare öppna fonden
i gaturummet.

Synlighetsanalys redovisar synlighetsområdet för en byggnad på 50, 75 och 100 meter. Illustration: WSP
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I planområdets närhet
Planområdet ligger längs Rönne å och
avgränsas av de två broarna Tullportsbron
och Carl XV:s bro. Det är ett grönt stadsrum
bestående av ån och dess strandkanter.
Karaktären domineras av ån. Inom
planområdet finns gräsytor med grusgång
och flera stora träd. De fullvuxna träden
skapar tydliga väggar i rumsligheten. Sett
från omgivningen upplevs planområdet
relativt slutet. Trädvegetationen längs
Rönne å, i kombination med de intilliggande
sjukhusbyggnaderna, döljer området något.
Söder om planområdet breder sjukhuset ut
sig. Byggnaderna är av varierande ålder och
har en höjd på som mest drygt trettio meter
över ån. Direkt i väster ansluter planområdet
till det nybyggda badhuset, vilket har
träribbsfasad mot ån. I anslutning till
planområdet finns även nya vårdbyggnaden
Byggnad 71. Ytterligare västerut ligger
Rönne å park med ljusgrå flerfamiljshus i åtta
våningar. De bäddas delvis in av höga träd
kring dem.

småskaliga gaturum. En större del av
befintligt byggnadsbestånd i Ängelholm
består av villaområden med 1-2 våningar. I
stadsdelarna Sockerbruket och Centrum finns
enstaka byggnader som är upp mot 30 meter
höga. En bit söder om aktuellt planområde
finns en detaljplan (Angela) som tillåter en
byggnad på 16 våningar (cirka 48 meter hög).
Från det kringliggande landskapet,
exempelvis från motorvägen, ligger
Ängelholms tätort väl dolt bakom
vegetation och verksamhetsområden.
Som förbipasserande är det inget speciellt
riktmärke som signalerar om staden.
Landskapsbildsstudien visar att föreslagen
byggnad är synligare utanför stadskärnan, och
går oftast att uppfattas redan vid 50 meters
höjd, men på håll blir den påtaglig först vid
75 meter. Vid 100 meters höjd har byggnaden
en skala som gör att den avviker betydande
och utgör ett tydligt landmärke i staden.
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På norra sidan av ån är det flerfamiljshus
mellan tre och fyra våningar samt
enfamiljshus. Husbeståndet är mer småskaligt
och av äldre årgång än beståndet på södra
sidan. Öster om planområdet förenar Carl
XV:s bro de två åsidorna.
Karaktärerna i det stadslandskap som omger
planområdet skiljer sig något mellan södra
och norra sidan av Rönne å. Stadskärnan
på norra sidan är småskalig med äldre
bebyggelse och kyrkan vid Stortorget som
högsta byggnad. På södra sidan är skalan
större med sjukhusets byggnader och
högre flerfamiljhus. De nya tilläggen bland
sjukhusets byggnader, liksom badhuset och
Tullportsbron, har ett modernt uttryck.
Utanför planområdet
Som helhet betraktat har Ängelholm som
ort en stadsbild av småstadskaraktär med
lägre hus, varav flera äldre, och övervägande

Illustrationerna visar högdelen i förhållande till
sjukhusområdet och Rönne å.
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Synlighetsanalysen bedömer
att stationen i Ängelholm
är en av de platser som
föreslagen byggnad är som
mest synlig från.

Synbild från Ängelholms station där föreslagen byggnad är 50 meter hög.
Illustration: WSP

ANTAGANDE

Vid 75 meter är byggnaden
påtaglig i vyn men närmar
sig skalan i den befintliga
bebyggelsen och samverkar
med träden längs årummet.
Byggnaden upplevs som ett
landmärke och påverkan på
synbilden bedöms vara stor.
Byggnaden medför medelstor
konsekvens för upplevelsen av
synbilden.
Synbild från Ängelholms station där föreslagen byggnad är 75 meter hög.
Illustration: WSP

Synbild från Ängelholms station där föreslagen byggnad är 100 meter hög.
Illustration: WSP
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Vid 50 meter ligger byggnaden
visuellt nära befintlig skala i
bebyggelsemiljön och upplevs
inte som ett landmärke.
Påverkan på synbilden
bedöms vara medelstor och
byggnaden medför medelstor
konsekvens för upplevelsen av
synbilden.

Vid 100 meter har föreslagen
byggnad en annan skala än
befintlig bebyggelse och utgör
ett tydligt landmärke. Påverkan
på synbilden är mycket stor
och byggnaden medför stor
konsekvens för upplevelsen av
synbilden.
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HEMBYGDSPARKEN

KRONOTORP

NYBROOMRÅDET

”STATIONSOMRÅDET”

1 km

SOCKERBRUKET

STADSPARKEN

KRONOSKOGEN

STORTORGET

RÖ

ÄNGAVÅNGEN

E

NN

STORGATAN

Å

STADSHUSET

ANTAGANDE

CENTRUM

STATIONEN

SÖDRA
SJUKHUSET

VILLAN

250m
”Angela”
EPADALEN

500m

SKÖRPINGE

FRIDHEM

SÖDRA
INDUSTRIOMRÅDET

Kartan visar hur planområdet funkar som en länk till centrum och nya större bostadsområden i orange färg.
Planområdet är markerat med röd cirkel.
31

Dnr: PL 15-0023 KS 2016/115 SBN 2019/95
Detaljplan för
del av Ängelholm 3:139

OFFENTLIG- OCH KOMMERSIELL SERVICE

ANTAGANDE

Planområdet ligger centralt i Ängelholm och
därmed också i närheten till både offentlig
och kommersiell service. I anslutning till
Storgatan, på andra sidan Rönne å, finns
bland annat medelstor livsmedelsbutik,
apotek, affärer, frisör, café, bibliotek och
restauranger. Sjukhusområdet i sig utgör en
viktig offentlig service för hela Ängelholms
kommun.
Planförslaget möjliggör centrumverksamhet
i lågdelen vilket kan öka servicen inom
området. Översta våningen planläggs
för publikt ändamål och kan användas
för verksamheter som är tillgängliga för
allmänheten, exempelvis skybar eller
restaurang.

Illustrationen visar utsikten mot Skälderviken från
översta våningsplanet som ska vara tillgängligt för
allmänheten. Illustration: ÅWL
TILLGÄNGLIGHET

Planförslaget är utformat så att det är möjligt
att tillgängliggöra planområdet även för
personer med nedsatt rörelseförmåga.
Åpromenaden är idag inte fullt tillgänglig
då det i nuläget endast finns trappor ner till
området via Carl XV:s bro. Åpromenaden
planläggs som allmän plats PARK. Inom
parkmark är det möjligt att anlägga en
mer tillgänglighetsanpassad lösning för att
förbättra möjligheten att nå åpromenaden.
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Ny bebyggelse ska uppfylla kravet på
tillgänglighet enligt PBL och BBR (Boverkets
byggregler). Detta bevakas vidare under
bygglovsskedet. Planförslaget säkerställer att
entréer till byggnaden ska finnas tillgängliga,
både från allmän plats PARK och GATA.
Detta betyder att det ska finnas minst en
entré som är tillgänglig både från Södra
vägen (den övre delen av fastigheten) samt
en i anslutning till åpromenaden (den nedre
delen). Byggnaden föreslås utrustas med hiss
mellan de olika marknivåerna för att stärka
tillgängligheten.
LEK OCH REKREATION

Inom planområdets kvartersmark finns i
nuläget ingen friyta för lek och rekreation.
Åpromenaden och Rönne å nedanför slänten
är ett sammanhängande rekreationsstråk
mot Nybroskogen i norr. Närheten till
Rönne å samt gång- och cykelstråken
erbjuder goda möjligheter till rekreation.
Lite mer än en kilometer från planområdet
finns Hembygdsparken, Nybroskogen och
Kronoskogen där ytterligare möjligheter för
rekreation och motion finns. I anslutning
till planområdet finns även det nya badhuset
med möjlighet till bland annat bad, gym och
avslappning.
I takt med att de allmänna ytorna omkring
hotellet, badhuset och sjukhusområdet
färdigställs så skapas exempelvis
förutsättningar för spontan lek.
GATOR OCH TRAFIK
GÅNG- OCH CYKELTRAFIK

Planförslagets placering har en mycket god
koppling för besökare till fots och med cykel.
Den nya gång- och cykelbron, Tullportsbron,
har skapat en viktig förlängning av Storgatan
och centrum. Från planområdet är det endast
300 meter till centrum och cirka en kilometer
till Ängelholms station. Via sjukhusområdet
finns en ny koppling, ”centrumstråket”
som binder samman övriga staden i en
nord/sydlig riktning för både fotgängare
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och cyklister. Carl XV:s bro tillåter endast
fotgängare, cyklister och busstrafik vilket
medför ytterligare en trafiksäker passage för
fotgängare och cyklister.

Cykelparkering
Andelen gäster som kommer cykla till
hotellet förmodas vara låg. Det är dock
viktigt att erbjuda attraktiva cykelplatser för
de som kommer arbeta inom området. Ifall
en restaurangverksamhet etableras antas fler
besökare och anställda ta sig dit med cykel.
Utförd trafikutredning beräknar att det
finns ett behov av 36 nya cykelplatser under
förutsättning att ett hotell byggs med 200
rum. Cykelparkeringen ska placeras nära
entrén kopplat till de nya byggnaderna.
KOLLEKTIVTRAFIK

Planområdet ligger centralt och
tillgängligheten till kollektivtrafik är
mycket god, vilket är en viktig tillgång
för planförslaget. Närmsta busshållplats
”Sjukhuset” ligger inom planområdet längs
Södra vägen. Från hållplatsen kör fem olika
busslinjer med hög turtäthet. Hållplatsen är
anpassad för rörelsehindrade och synskadade.
Planområdet ligger även i närheten av
Ängelholm station där Öresundståg, Pågatåg,
stadsbussar och regionbussar erbjuder resor
både lokalt, regionalt och nationellt. Att
åka buss mellan Ängelholms station och
planområdet tar mellan 2 - 4 minuter.
Området är väl försörjt med kollektivtrafik
och planförslaget bedöms kunna öka
underlaget ytterligare.

Södra vägen, befintlig busshållplats och en av
sjukhusets entréer till höger.
BILTRAFIK

Gatunätet runt plan- och sjukhusområdet
utgörs av Landshövdingevägen i syd/väst
och Södra vägen i öster. I princip alla bilar
med sjukhuset som målpunkt kommer via
Landshövdingevägen eftersom Södra vägen
är en återvändsgata för biltrafik i båda ändar.
Södra vägen går norrut mot centrum via
Carl XV:s bro där den övergår i Östergatan.
Carl XV:s bro får endast trafikeras av bussar
och gång- och cykeltrafikanter vilket gör
Landshövdingevägen tillsammans med
Kristian den II:s väg till den huvudsakliga
länken för all biltrafik. Besökande och
anställda med bil kommer att angöra
planområdet via Landshövdingevägen och
Södra vägen. All angöring av biltrafik till
de föreslagna byggnaderna måste ske från
Södra vägen för att undvika trafik inom
sjukhusområdet och centrumstråket.

ANTAGANDE

Närhet till centrum och befintligt gång- och
cykelvägnät skapar goda förutsättningar att
välja andra transportalternativ än bilen. I takt
med att de nya bostadsområdena etableras i
södra Ängelholm så väntas andelen gång- och
cykeltrafikanter genom området öka.

Planförslaget bedöms medföra en marginell
trafikökning, vilken procentuellt sett är störst
på Södra vägen. Användningen sjukhusvård
har tillfällig karaktär, vilket innebär att ingen
typ av vårdboende eller liknande är tillåtet.
Tanken är att användningen ska möjliggöra
vårdanpassade hotellrum och miljöer, vilket
beskrivs i avsnittet om förutsättningar som
trafikutredningen har utgått från. Då inslaget
av vård inte förändrar syftet med tillfällig
vistelse förändras därför inte bedömningen
kring byggnadens omgivningspåverkan och
trafikalstring.
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Ökningen bedöms enligt utförd
trafikutredning inte påverka framkomligheten
på berörda vägar. Vägens utformning, där
ingen genomfartstrafik är möjlig på Södra
vägen och befintlig cirkulationsplats, föreslås
vara kvar.

ANTAGANDE

BILPARKERING OCH UTFARTER

Eftersom Ängelholms kommuns gällande
parkeringsnorm är från 1991 ligger
parkeringstalen högt i jämförelse med
senare framtagna parkeringsnormer i övriga
kommuner. I den trafikutredning som
tagits fram har en omvärldsanalys gjorts för
att landa på ett mer rimligt parkeringstal.
Kopplat till parkeringssituationen redovisas
två olika alternativ, antingen att lösa det
genom ett garage under mark eller ett
samnyttjande med befintligt parkeringshus.
För planförslaget har följande parkeringstal
beräknats, (bpl: bilplatser, cpl: cykelplatser):
Hotell: 		
		

11 bpl/1000 kvm
4 cpl/1000 kvm

Restaurang:

25 bpl/1000 kvm
30 cpl/1000 kvm

Konferens:

50 bpl/1000 kvm
30 cpl/1000 kvm

Trafikutredningen konstaterar att det
finns ett behov av 78 nya bilplatser under
förutsättning att ett hotell byggs med 200
rum (full exploatering).
En planbestämmelse anger att parkering
inom planområdet ska placeras i källargarage.
Slänten ner mot Rönne å har bestämmelser
om att marken inte får användas för
parkering. Detta medför att garaget
måste placeras längre upp mot befintligt
sjukhusområde vilket skapar ett avstånd
till slänten och de större träden. Den äldre
markparkering som tidigare fanns inom
planområdet kommer att tas i anspråk för ny
bebyggelse.
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Samnyttjande
Trafikutredningen konstaterar att
en hotellverksamhet i snitt har en
beläggningsgrad på 60 % över året (SCB).
Beläggningen varierar även över veckan
och dygnet med cirka 50 % beläggning
på vardagar, 30 % på helger och 80 %
på natten (Malmö Parkeringspolicy och
parkeringsnorm). Beläggningen medför
att hotellets parkeringsbehov främst
sker på kvällar och nätter då sjukhusets
verksamhet går ner i intensitet. Detta
medför att ett visst samnyttjande mellan
sjukhusets parkeringsbehov och hotellets
parkeringsbehov kan ske.
Om man antar att ett samnyttjande mellan
sjukhuset och hotellet sker kan 50 % av
hotellets parkeringsbehov tillgodoräknas
inom befintlig parkering kopplat till
sjukhuset. Parkeringen används endast under
natten och helgen då sjukhuset är stängt. Det
sker ett maximalt antal besök för sjukhuset
på veckodagarna mellan klockan 08:0015:00, besök till hotellet sker på kvällar och
nätter. Enligt trafikutredningen behöver
parkeringsförslaget till följd av detta endast
omfatta de resterande 50 % av hotellets
parkeringsbehov då denna andel antas nyttja
parkeringen under dagtid vardagar när
sjukhuset är öppet. Totalt sett behöver cirka
40 bilplatser och 20 cykelplatser tillskapas i
närheten till sjukhuset.
Om parkeringshuset längs
Landshövdingevägen utökas med ett
våningsplan, vilket är möjligt i gällande
detaljplan, kan överskottet på 30-40 bilplatser
användas av hotellgästerna. Parkeringshuset
ligger ungefär 350 meter från hotellets entré,
därför blir det extra viktigt att tillskapa
bilplatser för angöring och parkering för
personer med rörelsehinder i närheten av
hotellets entré. På så vis kan hotellgäster köra
ända fram till hotellet och lämna av väskor
för att sedan parkera i parkeringshuset och
promenera tillbaka till hotellet.

Varuleverans till och från hotellet sker
gemensamt med sjukhusets befintliga
varumottagning. Denna är lokaliserad
”bakom” badhuset och är sammankopplad
till hotellet med en kulvertlösning.
OMGIVNINGSPÅVERKAN
VINDAR

Under sommarhalvåret är det viktigt med lä
vid sittplatser då människor ska kunna stanna
på platsen utan att känna obehag av blåst.
Under vintern då det är mörkt och risk för
halka är blåst på gångvägar ett problem.

Nr 2018-13 – Vindkomfortstudie för Hälsohotellet, Ängelholm

En vindkomfortutredning har tagits
fram i syfte att utvärdera planförslagets
påverkan på vindklimatet (SMHI, 201804-20). Vindförhållandena vid åtta olika
vindriktningar har studerats med hög
detaljrikedom. De områden som särskilt
studerats är stråket vid Tullportsbron
(1), potentiell uteservering i anslutning
till Tullportsbron (2), gångstråket mellan
lågdel och befintlig sjukhusbyggnad (3),
åpromenaden (4), entrén till högdelen (5)
samt ytan framför högdelen i riktning mot
Södra vägen (6).

1 2
3

Figurer

De slutsatser som dras i utredningen är
följande:
• Västliga vindar är vanligast följt av ostliga
och sydostliga vindar.
• Högdelen har en påverkan på
vindklimatet på gatunivå.
• Platser som potentiellt kan användas för
långvariga uppehåll (uteservering, ytan
framför högdel) klarar delvis kriterierna
för detta. Vindskyddande åtgärder behövs
för att säkerställa god komfort.
• Stråket vid Tullportsbron, gångstråket vid
lågdelen samt åpromenaden lämpar sig
för kortvariga uppehåll.
• För uteservering samt gångstråket vid
lågdelen finns viss risk att turbulens kan
påverka vindkomforten negativt.
• Entrén till högdelen är väldigt vindutsatt
på grund av att byggnaden fångar upp
vind från högre nivåer vid de flesta
vindriktningar. Här rekommenderas
vindskyddande åtgärder.
• Möjligheterna till långvarigt uppehåll
påverkas under vinterhalvåret eftersom
medelvindhastigheten är högre då.
Konsekvenserna under sommaren är
mindre då medelvindhastigheten är lägre.

VARUMOTTAGNING

ANTAGANDE
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6

Årsmedianen
av vindhastigheten
i m/si m/s,
på presenterad
två meterspå höjd
över
Sammanvägning
av alla
vindriktningar.
Figur 12: Årsmedianen
av vindhastigheten
2 meters
höjdmarken.
över marken.
Sammanvägning av alla
vindriktningar.
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ANTAGANDE

Utredningen beskriver att det huvudsakligen
finns två typer av vindskydd, fjärrskydd och
närskydd. Fjärrskydd är höga och relativt
glesa skydd, vanligen trädplanteringar.
Närskydd är lägre och tätare, exempelvis
plank, skärm och buskage. Fjärrskydden har
till uppgift att ge ett allmänt vindskydd åt
stora ytor medan närskydden är till för att
kraftigt reducera vinden över ett litet område.
Planförslaget utgår från att så många träd
som möjligt ska bevaras, vilket regleras
genom krav på marklov för trädfällning.
Träden kan bidra till att skapa en mer
vinskyddad miljö. Då hotellentrén
mot parken pekas ut som vindutsatt
kan vegetationen behöva kompletteras
genom trädplantering för att förbättra
vindförhållandena. Skärm eller annat
vindskydd kan även behövas vid entrén
framför högdelen i riktning mot Södra vägen,
samt vid ytan där uteserveringen är tänkt.
Planförslaget reglerar inte för något specifikt
vindskydd, men ger förutsättningar för att
kunna uppföra vindskyddande åtgärder.
Utskjutande skärmar kan exempelvis
uppföras upp till en höjd på +17,5 meter.

Vindros för hela året. Beräknad på data från
Barkåkra, 2008-2017. Medelvind 4,54 m/s.
SOLFÖRHÅLLANDEN

Planförslagets påverkan på sol- och
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skuggförhållanden har studerats, med
utgångspunkt i den högsta höjden (+100
meter). Studien redovisar hur skuggan
förflyttar sig för varje timme under dagen
kring vårdagjämning den 20 mars samt kring
sommarsolstånd den 21 juni. Då vår- och
höstdagjämning i stort sett är likvärdiga
avseende skuggbildning redovisas enbart
vårdagjämning. Att redovisa skuggning vid
vår/höstdagjämning är enligt praxis och
ligger vanligen till grund för bedömning.
För att visa en tydlig bild av föreslagen
byggnads skuggning redovisar studien endast
skuggbilden från själva byggnaden. Därför
har skugga från andra objekt, som träd och
övriga byggnader, valts bort. En konsekvens
av detta är att byggnadens skugga framstår
som väldigt påtaglig på bilderna. När solen
står lågt och skuggorna är långa, exempelvis
i mars månad, ligger mycket redan i skuggan
av andra lägre byggnader och träd.
Skugga utanför planområdet
Byggnadens placering med Rönne å i norr
är fördelaktig då en större del av skuggan
främst påverkar själva årummet. Byggnadens
höjd medför långa skuggor men den smala
silhuetten gör att skuggan påverkar varje
plats under en kortare tidsperiod. Byggnaden
påverkar därför inte befintlig bebyggelse
under lika lång tid som en bredare byggnad
hade gjort.
Skugga inom planområdet
Planförslaget möjliggör att förslagsvis en
restaurang kan etableras i lågdelen kopplat
till centrumstråket och Tullportsbron. Den
höga byggnadens placering i förhållande till
detta område är fördelaktig. En potentiell
uteservering får bra solförhållanden efter
klockan 12 och resten av dagen. I övrigt
så kommer den höga byggnaden skugga
åpromenaden och slänten ner mot Rönne å
under delar av dagen.

21 juni
Den 21 juni är skuggorna korta. På förmiddagen mellan klockan 09-12 påverkas en
del av badhuset och centrumstråket i koppling till Tullportsbron. Resten av dagen
påverkas ingen bebyggelse av skuggan mer än någon enstaka fastighet sydöst om
Carl XV:s bro.

ANTAGANDE
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20 mars
Den 20 mars är skuggorna längre. På förmiddagen mellan klockan 09-12 påverkas
punkthusen nordväst om planområdet. På eftermiddagen mellan klockan 12-18
passerar skuggan över delar av flerbostadshusen och villorna på den norra sidan
av Rönne å. Under de mörkare månaderna passerar däremot skuggan relativt
snabbt, ungefär 20-30 minuter över en punkt.
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En trafikutredning (Sweco 2017-09-18) har
utförts som inkluderar beräkning av hur
planförslaget i relation till buller påverkar
befintlig bebyggelse i sjukhusområdets
omnejd. Bullerberäkningen visar att
ljudnivåerna i dagsläget överskrider
gränsnivån på 55 dB(A) ekvivalent
ljudnivå för majoriteten av husen längs
Landshövdingevägen och Södra vägen.
Utredningen utfördes år 2017 och efter
det har riktvärden för gränsnivå för buller
gällande bostäder höjts till 60 dB(A). Samtliga
fastigheter har tillgång till ett område inom
fastighetsgräns där den maximala ljudnivån
understiger 70 dB(A) från vägtrafik, men
ett flertal fastigheter utsätts för nivåer som
överskrider detta riktvärde om tågtrafiken
medräknas. Eftersom 19 tåg passerar under
ett dygn bedöms risken för överskridande av
gällande riktvärden vara liten.
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Utsnitt från trafikbullerutredningen. Kartan visar framtida väg- och spårtrafik 2040 inkl. påverkan av hotellet
samt Trafikverkets uppräkningstal.
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av byggnaden ligger högsta ekvivalenta
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7ljudnivå
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och för spårtrafik på 48 dB(A) vid den
punkt där byggnaden är som mest utsatt.
Sammanlagt för väg- och spårtrafik ligger den
högsta ekvivalenta ljudnivån på 52 dB(A).
Detta innebär att det är en god ljudmiljö samt
att det är goda marginaler till gränsvärdet för
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Tågtrafik

I samband med
framtagandet av
Vägtrafik
+ detaljplan
Vägtrafik
för Ängelholm 5:3 togs det fram en utredning
Maximal ljudniv
om eventuella vibrationer från järnvägen
(Tyréns 2011-06-09).
Utredningen gjordes ljudnivå
Dygnsekvivalent
med hänsyn till uppförande av nya bostäder
Ljudutbredninge
och slutsatsen blev att registrerade nivåer
trafik
påverka
med marginalFramtida
understiger riktvärdet
förinkl.
över
mark
och i
bostäder på 0,4
mm/s.
Enligt
Trafikverkets
av Hälsohotellet och Trafikv
skrift ”Buller och vibrationer för spårburen
uppräkningstal.
Fasadpunkterna
linjetrafik – riktlinjer
och tillämpning”
gäller samma värden för vårdlokalerfrifältsvärden.
som
bostäder. Riktvärdena bör därför även vara
Ljudutbredningen
tillämpbara för
planförslagets användning. är beräkna
Aktuellt planområde
dessutom
beläget
över ärmark
och
inkluderar 1 f
betydligt längre bort från järnvägen än
Ängelholm 5:3. Sammanfattningsvis görs
Fasadpunkterna
är beräknad
därför bedömningen
att det inte finns någon
risk för vibrationer
över
riktvärdena
inom
frifältsvärden.
planområdet.
MARKFÖRORENING

I samband med den geotekniska
undersökningen har provtagning för
markföroreningar utförts (Sigma, 2019-0301). Syftet är att undersöka och identifiera
eventuella föroreningar och risker inför
byggnation, samt redovisa eventuella
efterbehandlingsbehov.
Undersökningen visar att det övre jordlagret
inom området till största delen utgörs av upp
till 6 meter fyllning bestående av bland annat
grus, tegel, asfalt, lera, sand och silt. Metoden
för jordprovtagning var skruvprovtagning.
Provtagning genomfördes i 6 stycken
provtagningspunkter till ett maximalt
djup om 4,5 meter under markytan. Även
grundvattnet provtogs och analyserades för
alifater, aromater, PAH och metaller.
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Vänster bild visar ekvivalent ljudnivå för både biloch tågtrafik, inkl. Hälsohotellet och Trafikverkets
uppräkningstal år 2040. Höger bild visar maximal
ljudnivå för tågtrafik år 2040.
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50

55
52

39

ANTAGANDE

Dnr: PL 15-0023 KS 2016/115 SBN 2019/95
Detaljplan för
del av Ängelholm 3:139

(MKM). KM motsvarar till exempel bostäder,
förskolor och skolor, det vill säga platser
där människor ska kunna vistas permanent.
MKM motsvarar markanvändning som
kontor och industrier där ingen heltidsvistelse
är troligt. Då marken är planlagd för tillfällig
vistelse, sjukhusvård och centrum, som inte
innebär någon permanent vistelse, så jämförs
analysresultaten med riktvärden för MKM.

Vid påträffande av föroreningar i jorden
måste en anmälan enligt 28§ i förordning
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd lämnas in till kommunen
innan ett eventuellt schaktarbete påbörjas.
Vid eventuell schakt i förorenad mark ska
massorna omhändertas och lämnas till
godkänd mottagare.

Underökningen påvisar en punkt med bly
och PAH H över KM och en punkt med
PAH H över KM, men ämnena ligger i
båda punkterna under MKM. Styrande för
riktvärden är skydd mot intag av växter
för PAH H och intag av jord för bly. Den
maximala uppmätta halten av PAH H
bedöms inte vara representativ för hela
området. Risk för påverkan med avseende på
intag av växter från platsen bedöms som låg.

Planområdet har möjlighet att nås av
utryckningsfordon från flera håll, antingen via
Södra vägen eller från badhuset och uppfyller
Räddningstjänsten Skåne Nordvästs krav.

Enligt SGUs bedömningsgrunder för
grundvatten är halterna arsenik i ”mycket hög
halt” och zink i ”måttlig halt”. Halten arsenik
ligger över vad som anses som tjänligt som
dricksvatten enligt livsmedelsverket. Samtliga
halter anses dock vara mindre allvarligt
enligt Naturvårdsverkets tillståndsklasser
för grundvatten. Halten arsenik som
uppmättes i grundvattenprovet bedöms som
förhöjt. Vattnet bedöms som otjänligt och
skall inte användas till dricksvatten. Halten
bedöms dock som måttligt allvarlig utifrån
Naturvårdsverkets tillståndsklassning, vidare
åtgärd bedöms inte nödvändig.
Utredningen bedömer att de föroreningar
som påträffats kan vara kvar i marken med
avseende på planerad markanvändning. Risk
för skada vad gäller människors hälsa eller
miljö bedöms som låg. Enligt utredningen
anses inga direkta åtgärder vara nödvändiga
för kommande byggnation med avseende
på de halter av förorenade ämnen som
påträffats.
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UTRYCKNINGSFORDON

EROSION

Erosion är den nednötning och transport av
jord och berg som orsakas av bland annat
vind, rinnande vatten och vågor. Det är en
ständigt pågående naturlig förändringsprocess
i landskapet. Då planområdet delvis ligger
i en slänt i anslutning till Rönne å så är det
viktigt att säkerställa att området inte är
känsligt för erosion.
Åfåran längs planområdet är relativt
bred vilket är positivt med tanke på
flödeshastigheten i vattnet. Den lägre
marknivån vid strandlinjen är gynnsam för
motståndskraften mot erosionsskador. En låg
marknivå kring ån möjliggör att potentiellt
höga flöden och vattenstånd har möjlighet
att bredda ut över den omgivande marken,
vilket medför en minskad vattenhastighet.
Planområdet ligger inte heller i ett område
med förändringar av flödesförhållanden och
strömriktning, exempelvis i en åkrök, vilket
annars skulle kunna påverka erosionen.
En erosionsutredning längs Rönne å har
tagits fram år 2013 (Norconsult, 2013-06-28).
I utredningen klarläggs erosionsförhållandena
som även klassificerats med förslag till
skyddsåtgärder. Klassificeringen har utförts
från befintliga erosionsförhållanden men även
med beaktande av potentiella erosionsskador
som bedöms kunna uppstå längs sträckan.
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En geoteknisk utredning samt
stabilitetsberäkning har tagits fram i
samband med detaljplanen (Sigma, 201903-25 respektive 2019-03-27, rev. 201905-28 samt 2020-03-04). I utredningarna
har även risken för erosion undersökts. På
grund av förekomsten av stenar tillsammans
med den gräsbeklädda slänten bedöms inte
strandkanten vara erosionskänslig.
För att undersöka hur en eventuell erosion av
strandkanten påverkar stabilitetsförhållandena
inom området har beräkningar för slänten
utförts. Detta undersöktes genom att jämföra
två beräkningssektioner, en sektion för de
befintliga förhållandena och en sektion
där material tagits bort för att simulera
erosion. Totalt togs 4 m2/m material
bort från strandkanten. För beräkningar i
stabilitetsprogram ska en säkerhetsfaktor om
minst Fc = 1,0 uppnås vid såväl odränerad
som kombinerad analys. Simuleringen
resulterade i att säkerhetsfaktorn reducerades
från Fc = 1,075 till Fc = 1,012, vilket innebär

ANTAGANDE

Sträckan mellan Järnvägsbron och Carl XV:s
bro beskrivs i utredningen som en lång
sträcka med erosionsskydd inom centrum.
Erosionsskyddet består av stenfyllning
och stenskoning. Överlag finns det ingen
allvarlig skada på erosionsskyddet, dock
finns det lokala mindre skador. Eventuella
erosionsskador hotar i först hand att skada
den gångväg som finns nära strandlinjen.
Utredningen räknar ut ett riskindex
som baseras på erosionsklass (E)
och konsekvensklass (K). Slänten vid
planområdet klassificeras som E1, på en
skala från E1 (måttlig) till E4 (mycket
allvarlig). Enligt klassningen innebär det att
området inte har någon synlig erosionskada.
Konsekvensklassen uppskattas till K3 då
området ligger inom tätort, nära bostäder,
infrastruktur eller anläggningar etc.
Klassificeringarna av erosion och konsekvens
resulterar i riskindex 3, på en skala från 1 till
12. Utifrån ovanstående resonemang bedöms
risken för erosion vara låg.

Strandkanten inom det aktuella området har tidigare klassificerats till E1, måttlig risk för erosion.
Erosionsutredning, Norconsult 2013.
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att säkerhetsmarginalen klaras. Det är dock
inte känt hur snabbt erosionsprocessen pågår
på platsen idag samt hur snabbt den kan
tänkas fortgå i framtiden vid förändrat klimat.
Erosion vid stranden bedöms i utredningen
vara en faktor som är viktig för hela släntens
stabilitetsförhållanden på sikt.

ANTAGANDE

Risken för erosion som äventyrar områdets
släntstabilitet bedöms utifrån nu kända
förutsättningar och beräkningar som liten.
Utifrån resultaten i ovanstående utredningar
är den sammanvägda bedömningen att risken
för erosion inom planområdet är låg. Därmed
bedöms erosion inte utgöra någon risk för
föreslagen bebyggelse.
SKRED OCH RAS

Utförda bottenscanningar i Rönne å
(2019) visar att det finns en fördjupning
av bottennivån precis vid planområdet. En
hydrodynamisk bedömning har gjorts (Sweco,
2020-02-19) som konstaterar att hålen
sannolikt har funnits under en längre tid
samt att det inte finns något i de nuvarande
hydrodynamiska förhållandena som tyder på
att hålen skulle kunna bli djupare.

mot ras och skred som idag ligger precis
på gränsen för vad som är acceptabelt. Vid
normala vattenstånd och utan belastning
på krönet bedöms slänten som säker. Vid
låga vattenstånd, speciellt om vattennivån
sänkts snabbt, eller om släntkrönet belastas,
kan inte slänten anses som säker då den
inte uppfyller erforderlig säkerhet. För
den planerade byggnaden kommer en
avschaktning att utföras för bland annat
garage och källare. Detta kommer att avlasta
slänten vilket är gynnsamt och leder till en
högre säkerhetsfaktor. Byggnaden i sig pålas
vilket gör att byggnadens laster förs ner
djupare och påverkar inte släntstabiliteten i
permanentskedet. Själva byggarbetena utgör
dock ett riskmoment. Därför är det viktigt att
rätt metoder, material och utrustning används
under byggskedet.
FARLIGT GODS

Söder om sjukhusområdet och
Landshövdingevägen transporteras farligt
gods på järnvägen. Avståndet mellan
planområdet och järnvägen är ungefär
220 meter vilket ur riskhänsynspunkt
bedöms vara lämpligt för exempelvis en
hotellverksamhet.
ÖVERSVÄMNINGSRISK

Två hål har identifierats mellan broarna vid
planområdet.
För att bedöma släntens stabilitet
har beräkningar utförts utifrån nya
bottenscanningar. Beräkningarna har gjorts
för olika sektioner. För att stabiliten ska
bedömas som tillräckligt bra behöver en
specifik säkerhetsfaktor uppnås (Fc = 1,0).
Beräkningarna (Sigma 2019-03-27, rev. 201905-28 samt 2020-03-04) visar att slänten i
dess naturliga form har en säkerhetsfaktor
42

För områden som ligger nära kusten eller
vattendrag ökar risken för översvämning
på grund av höga flöden och en stigande
havsnivå. Översvämningsriskerna längs
planområdet ligger invid Rönne å, som
genom Ängelholm påverkas av både
höga vattenstånd och höga flöden. SMHI
har under 2016 tagit fram en detaljerad
översvämningskartering längs Rönne å och
berört område (SMHI, 2016-08-23). Enligt
rapporten bedöms scenariot med ett framtida
klimatpåverkat 100-årsflöde i Rönne å,
kombinerat med framtida klimatpåverkat
100-årsvattenstånd i Skälderviken, vara
lämpligt för planering av bostäder.
Scenariot innefattar klimatpåverkan både
för 100-årsflödet och havsvattenståndet,
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Planförslaget har höjdsatts utifrån att risken
för skador till följd av översvämningar ska
minimeras. Detta innebär att lägsta nivå på
färdigt golv är reglerat till +4,0 och +6,0
meter i RH2000. På den lägre höjden planeras
inga känsliga funktioner utan där kan istället
finnas exempelvis entré, personalmatsal och
omklädningsrum. Om byggnadsdelar ska
uppföras under dessa nivåer, måste de utföras
vattentäta.

DAGVATTEN

Ängelholms kommuns dagvattenpolicy är ett
styrdokument som redovisar kommunens
riktlinjer för dagvattenhantering. Dagvatten
kan till exempel utgöras av regnvatten,
uppträngande grundvatten eller smältvatten
som tillfälligt finns på exempelvis en gata.
Dagvattenhantering löses idag inom
fastigheten och leds via interna ledningar
ut i Rönne å. Planområdet har tidigare varit
delvis bebyggt och hårdgjort. Ny bebyggelse
enligt planförslaget bedöms hårdgöra
planområdet i samma grad som tidigare.
Dagvattenlösningen är anpassad till den
hårdgörningsgraden och behöver inte byggas
ut.
Reningsbehov av dagvatten från området
har bedömts utifrån Ängelholms kommuns
dagvattenpolicy. Markanvändning är vald till
”stadskärnas bostads- och handelsområde”
alternativt ”bostadsområden (flerfamiljshus)
och handelsområde” vilket ger låga till
måttliga föroreningshalter.

ANTAGANDE

och används därför som underlag för denna
bedömning. En 100-årshändelse har statistiskt
sett 63 % sannolikhet (risk) att inträffa eller
överträffas under en period av 100 år. I
ovan nämnt scenario har kombinationer av
100-årshändelser gjorts, vilket innebär att den
sammanlagda återkomsttiden blir betydligt
längre och därmed blir sannolikheten mindre.
Utifrån detta scenario har en tvärsektion
tagits fram i anslutning till Tullportsbron som
ligger i direkt anslutning till planområdet.
Denna visar att vattnet riskerar att stiga till
+3,79 meter i RH2000.

Då inga större parkeringsytor planeras
inom området för hotellet, som utsätts
för nederbörd, bedöms föroreningshalten
från området till ”låga”. I enlighet med
dagvattenpolicyn ska zink- och koppartak
undvikas vid val av takmaterial då dessa kan
ge höga metallhalter i dagvattnet.

Utdrag från översvämningskarteringen som visar
vattnets utbredning vid scenariot som beskrivs ovan.
TEKNISK FÖRSÖRJNING
VATTEN OCH AVLOPP

Planområdet ligger inom
verksamhetsområdet för renvatten och
spillvatten. Fastigheten är sedan tidigare
ansluten till kommunala vattentjänster och
anslutningspunkter finns upprättad i Södra
vägen och i Landshövdingevägen.

Recipient är Rönne å, vilken klassificeras som
”mycket känslig”. Utifrån dagvattenpolicyn
bedöms med ovanstående resonemang att
ingen rening av dagvattnet från området
behövs. Lågdelen är dock reglerad att ha ett
sedumtak. Detta kan samla upp och fördröja
en del av dagvattnet.
Sjukhusområdet nyttjar idag inte det allmänna
ledningsnätet för dagvatten, utan har istället
egna utlopp till Rönne å.
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TELE OCH BREDBAND

Planförslaget bedöms kunna försörjas med
tele och bredband från befintligt ledningsnät
i området.
VÄRME

Fjärrvärme finns framdraget och tillgängligt i
anslutning till planområdet.

ANTAGANDE

EL

Planområdet ligger inom Öresundskrafts
eldistributionsområde. För att undersöka
om det finns ett behov av en ny nätstation
för att försörja föreslagen byggnad med
el, har beräkningar gjorts för att uppskatta
byggnadens elförbrukning. Enligt
beräkningar, samt jämförelser med liknande
byggnader, väntas hotellets elförbrukning
uppgå till cirka 250-300 kilowatt. En sådan
förbrukning räknas till lågspänning.
Öresundskraft har i dagsläget två befintliga
nätstationer i närheten av planområdet med
effektuttag på 300 kilowatt. Då elförbrukning
förväntas att bli förhållandesvis låg,
bedömer Öresundskraft det som möjligt att
ansluta hotellet till någon av de befintliga
nätstationerna. Det finns dock inget utrymme
för större effektuttag, vilket innebär att
om förbrukningen skulle överstiga utförda
beräkningar går det inte att nyttja befintliga
nätstationer. En alternativ lösning för att
försörja ny byggnad med el kan då vara att
ansluta den till Hälsostadens egna nät.
AVFALL

Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR)
sköter sophanteringen och återvinningen
i Ängelholms kommun. Förslagsvis skulle
avfallshanteringen kunna samordnas
genom befintliga kulvertförbindelser.
Kulvertförbindelserna kan ansluta hotellet till
badhuset samt till en servicebyggnad väster
om planområdet där sophantering redan
finns.

44

KONSEKVENSER
MILJÖKVALITETSNORMER
LUFTKVALITET

Samtliga luftkvalitetsmätningar som har
genomförts i Ängelholms kommun har visat
på värden under miljökvalitetsnormen.
Mätningarna är genomförda 2014 och 2017.
Resultatet av mätningarna visar även på
en luftkvalitet som uppfyller de nationella
miljömålen, med undantag för luftpartiklar.
Då planförslaget förväntas medföra
en marginell trafikökning så bedöms
luftkvaliteten inte påverkas negativt.
Miljökvalitetsnormerna riskerar heller inte att
överskridas till följd av planförslaget.
VATTENKVALITET

En vattenförekomst är en specifik
vattensamling i naturen av en viss geografisk
storlek, till exempel en sjö, kustvik eller
ett vattendrag. Statusklassningar för vatten
görs av Vatteninformationssystem Sverige
vad gäller ekologisk och kemisk status.
Klassningen är en bedömning av hur vattnet
mår. Statusen ska vara ”God” eller ”Hög”
och den får inte försämras.
Vattenförekomster inom planområdet utgörs
av grundvattenförekomsterna ÄngelholmLjungbyhed och SE624463-131830, båda
med god kvantitativ och kemisk status.
Det finns en risk för att kemisk status inte
uppnås 2021, men ingen risk att kvantitativ
status inte uppnås. Inom planområdet finns
också huvudavrinningsområde Rönne å som
bedöms ha en god kemisk status men en
måttlig ekologisk status. För Rönne å bedöms
det finnas risk för att både den kemiska
och ekologiska statusen inte uppnås 2021.
(http://www.viss.lst.se/MapPage.aspx).
Dagvatten (MKN)
I enlighet med kommunens dagvattenpolicy
bedöms föroreningshalten från föreslagen
bebyggelse vara låg och hårdgöringsgraden
förväntas bli likvärdig med hur det tidigare
har varit på platsen. Därmed är det ingen
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Spillvatten (MKN)
Spillvatten från planområdet kommer att
anslutas till det kommunala spillvattennätet
vilket innebär att påverkan på grund- eller
ytvatten av spillvatten lokalt blir obefintlig.
Renvatten (MKN)
Plannområdet kan anslutas till det
kommunala dricksvattennätet vilket innebär
att uttag av grundvatten inte kommer att ske.

bebyggelseutveckling med nybyggnation
i anslutning till befintlig bebyggelse”.
Planförslaget bidrar till detta då byggnadens
placering ligger nära befintligt sjukhus och
övrig bebyggelse samt stadsnära. I målet
om bebyggd miljö ingår också att minimera
bullerpåverkan, bevara gång- och cykelvägar
samt grönstruktur vilket detaljplanen tar
hänsyn till. Gång- och cykelvägen längs
Rönne å finns kvar i planförslaget och så
mycket värdefull vegetation som möjligt
ska skyddas i och med uppförandet av
byggnaderna. Övriga lokala miljömål anses
inte påverkas nämnvärt av planförslaget.

FISK- OCH MUSSELVATTEN

SOCIALA KONSEKVENSER

En liten del av Rönne å omfattas av
planområdet. Enligt Naturvårdsverkets
förteckning över fiskvatten som ska
skyddas enligt förordningen (2001:544)
om miljökvalitetsnormer för fisk- och
musselvatten är Rönne å (sträckan från
mynningen till Herrevadskloster) klassad
som laxvatten och vattendrag som behöver
skyddas eller förbättras för att upprätthålla
livskraftiga fiskbestånd i enlighet med
fiskvattendirektivet (78/659/EEG).
Planförslagets genomförande bedöms inte
medföra sådan påverkan på vattenområdet
att miljökvalitetsnormerna för fisk- och
musselvatten inte kan hållas.
SLUTSATS

Konsekvenserna av planen förväntas inte
ge upphov till överskridande av gällande
miljökvalitetsnormer.
MILJÖMÅL
Det svenska miljömålssystemet består av
ett generationsmål, sexton miljökvalitetsmål
och tjugofyra etappmål. I Ängelholms
kommuns miljöplan 2014-2021 finns även
ett antal lokala inriktningar för miljömålen.
Det miljömål som främst berör aktuellt
planförslag är ”En levande och god bebyggd
miljö”. För Ängelholm innebär detta
bland annat att det ska vara en ”hållbar

LIVSMILJÖ

Tillgänglighet
Tillgängligheten bedöms förbättras i
området för personer med nedsatt rörelseeller orienteringsförmåga. Planförslaget
säkerställer att det ska finnas tillgängliga
entréer på olika nivåer i topografin.
Trygghet
I takt med att mer varierade funktioner blir
tillgängliga inom sjukhusområdet så väntas
även de rörelser som blandar och befolkar det
offentliga rummet att öka. Ett mer verierat
utbud kan även skapa en ökning av rörelser
under större del av dygnet. I och i anslutning
till planområdet kommer olika mötesplatser
kunna skapas som främjar naturliga möten
och trivseln. Detta skapar i sin tur goda
förutsättningarna för att känslan av trygghet
ska öka.

ANTAGANDE

förändring av risk för påverkan. Utifrån
dagvattenpolicyn bedöms därför ingen rening
vara nödvändig och planförslaget bedöms
inte innebära någon påverkan på Rönne å.

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.
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GESTALTNING

ANTAGANDE

Funktionsblandning
Planförslaget bidrar till en stärkt
funktionsblandning längs Storgatans
förlängning och centrumstråket genom
sjukhusområdet. Funktionsblandning
innebär att människor har nära till aktiviteter,
funktioner och andra värden. Det bidrar
till att en plats har potential att användas i
större utsträckning och av flera olika typer av
människor, vilket är positivt.
Offentliga rum
Planförslaget och byggnadernas läge kommer
att stärka det offentliga rummet mellan
badhuset och Tullportsbron i Storgatans
förlängning. Detta i kombination med
funktionsblandningen skapar förutsättningar
för ett väl använt offentligt rum där det kan
uppstå möten mellan människor från olika
delar av staden.
EKONOMISKA KONSEKVENSER
Planområdet är beläget i anslutning övriga
delar av staden. Detta medför att mycket av
befintlig infrastruktur såsom gatunät och
parker kan samutnyttjas på ett mer effektivt
sätt utifrån ett kommunalekonomiskt
perspektiv.

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 ett utökat
planförfarande.
GENOMFÖRANDETID

Genomförandetiden är 5 år från den dag
planen vinner laga kraft.
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ORGANISATORISKA FRÅGOR
TIDPLAN

Detaljplanen förväntas kunna antas av
kommunfullmäktige tredje kvartalet 2019.
Tidplanen är preliminär och kan förändras
under arbetets gång.
HUVUDMANNASKAP

Kommunalt huvudmannaskap gäller inom
planområdet för allmän platsmark (PARK
och GATA).
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
FASTIGHETSBILDNINGSÅTGÄRDER

Fastighetsbildning ska ske i enlighet med
detaljplanens intentioner.
En del av den befintliga åpromenaden som
ansluter till Södra vägen löper i dagsläget
en bit över fastigheten Ängelholm 3:139.
Med hänsyn till detta föreslås cirka 40
m2 överföras från Ängelholm 3:139 till
Ängelholm 3:122. Kommunen har rätt
att lösa in marken enligt PBL 6:13. Om
denna rätt används ska ersättning betalas
till fastighetsägaren. Kommunen har även
en skyldighet att lösa in marken om berörd
fastighetsägare begär detta.
För markreservat (x-områden) kopplat
till allmännyttig gång- och cykeltrafik
på plankartan bör en rättighet bildas.
Kommunen blir då huvudman för området.
Markreservatet ansluter till Södra vägen
som är en allmän plats med kommunalt
huvudmannaskap, samt i nära anslutning
till Tullportsbron. Reservatet är till för
att säkerställa allmänhetens tillgänglighet
till passagen mellan Södra vägen och
Tullportsbron som är en viktig gen koppling
i området.
Markreservat genomförs vanligen genom
att det vid en lantmäteriförrättning bildas
ett servitut för en kommunal fastighet
att utnyttja området. För att ett servitut
ska kunna bildas krävs att servitutet är
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•
•
•

EKONOMISKA FRÅGOR

Reglering av kostnad för
tillgänglighetsåtgärder till åpromenaden
på allmän platsmark.
Överföring av mark från Ängelholm
3:139 till Ängelholm 3:122.
Reglering av kostnad för
kompensationsåtgärder vid eventuell
trädfällning.
Servitut och bekostnad av
iordningställande av gång- och cykelväg
för markreservat (x-områden).

ANSVARSFÖRDELNING

•

Ängelholms kommun
• Framtagandet av detaljplan med
tillhörande planhandlingar och
utredningar.
• Utbyggnad, iordningställande och
förvaltare av allmän platsmark inom
planområdet.

TEKNISKA FRÅGOR

Ansvaret för genomförande av detta
planförslag fördelas enligt följande:

Exploatör/fastighetsägare
• Alla åtgärder och genomförandet inom
(nuvarande) fastighet Ängelholm 3:139.
• Ansöker om eventuell fastighetsbildning
hos Lantmäteriet och står för
förrättningskostnaderna.
• Bekostnad av flytt av befintliga ledningar.
• Tillgänglighetsåtgärder till åpromenaden.
• Bekostnad av eventuella åtgärder som
Ängelholms Flygplats AB måste vidta.
PLANEKONOMI

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

I samband med detaljplanen har ett
exploateringsavtal upprättats mellan
Ängelholms kommun och exploatören
Hälsostaden. Syftet med avtalet är att
styra upp processen för genomförandet av
detaljplanen. Avtalet behandlar huvudsakligen
följande frågor:

TEKNISKA UTREDNINGAR
GEOTEKNIK

Flera geotekniska undersökningar har
genomförts för att översiktligt klargöra
områdets totalstabilitet. Vid detaljprojektering
av byggnader och övriga anläggningar krävs
att kompletterande undersökningar utförs
i läge för dessa och materialparametrar för
grundläggning av varje specifikt objekt tas
fram. Följande undersökningar föreslås:
•
•
•

Djupare CPT-u sonderingar och jordbergsonderingar (Jb2) för att vidare
utreda lerlagrets mäktighet.
Provpålning för bestämning av en påles
bärförmåga.
Fortsatta mätningar i installerade
grundvattenrör samt installation av
ytterligare rör för att erhålla information
om grundvattennivåns fluktuation inom
området.

GRANSKNING

av väsentlig betydelse för den härskande
fastighetens ändamålsenliga användning.
Kommunen ska se till att det skapas en
rättighet att använda markreservatet och
det är kommunen som är inlösenskyldig om
fastighetsägaren begär det.

Exploatören ansvarar inom kvartersmarken
för de kompletterande geotekniska
undersökningarna och åtgärder som kan
komma att erfordras för uppförandet av
byggnaderna.
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MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN

GRANSKNING

Planhandlingarna har upprättats
av planarkitekt Joacim Dahlberg
och Amelie Hillåker, Planenheten.
Fastighetsförteckningen har framtagits
av GIS-ingenjör Anna Simes, Kart- och
mätenheten.
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Övriga som varit delaktiga i planarbetet
är från planenheten, stadsarkitekt Pontus
Swahn, planchef Helena Östling, tf planchef
Jenni Wehrmann och planarkitekt Katinka
Lovén. Från mark- och exploateringsenheten,
mark- och exploateringschef Mårten Nilsson.
Från stadsmiljö, gatuingenjör Helena
Persson, trafikingenjör Ann-Kristin Wiinberg
och parkingenjör Hanna Sandgren Hanzèn.
Från miljöenheten, naturvårdshandläggare
Marja Nordin och miljöinspektör Anna
Lindahl. Från bygglovsenheten, bygglovschef
Johan Maniet. Från VA-enheten, gruppchef
Roger Karlsson.
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Ängelholm den 10 mars 2020

Helena Östling
Planchef

Amelie Hillåker
Planarkitekt

ANTAGANDE

Samhälle/Planenheten

Information enligt personuppgiftslagen (PUL)

Som information vill vi upplysa om att personuppgifter som inkommer i ärendet behandlas endast i detta specifika planärende samt vid utlämnande av handlingar enligt offentlighetsprincipen. Källor: Till fastighetsförteckning är; fastighetsinformationsregistret (FIR), statens personadressregister (SPAR). Kommunstyrelsen ansvarar för denna information. 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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Upprättad av Samhälle/
Planenheten
Ängelholms kommun
2020-03-10

HÄLSOSTADEN ÄNGELHOLM AB
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SAMMANFATTNING
Ängelholms kommun håller på att ta fram en detaljplan, genom vilken det blir
möjligt att uppföra en högre byggnad för hotell-, sjukhusvård-, kontor- och
konferensändamål. Byggnaden planeras att få en högdel, vars lägsta
byggnadshöjd över angivet nollplan får vara +75 m. Den lägre delen av
byggnaden föreslås vara 11,5 och 17,5 meter över nollplanet. Marken får
anordnas för underjordisk parkering. Slänten ner mot ån fortsätter att
planläggas som PARK. Se vidare bilaga 2 för plankarta.

Plankarta 2019-07-12. Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap omfattar GATA
(ljusgrå yta), PARK (ljusgrön yta) och NATUR (ljusgrön yta). Kvartersmark omfattar, C1 och C2=
centrum, O=tillfällig vistelse (orange yta), O2=konferenslokaler samt D1=sjukhusvård. För mer
information gällande egenskapsbestämmelser för kvartersmark och administrativa
bestämmelser se bilaga 2.

Ängelholms kommun har i samråd med Länsstyrelsen bedömt att planen kan
medföra betydande miljöpåverkan, och att en miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) ska tas fram.

Stads- och landskapsbild
Som helhet betraktat har orten Ängelholm en stadsbild av småstadskaraktär
med lägre hus och övervägande småskaliga gaturum. På den södra sidan
om Rönne å, i direkt anslutning till planområdet, är skalan dock större med
sjukhusets byggnader och högre flerfamiljshus i närheten av planområdet.
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Planförslaget medger att en smal och mycket hög byggnadskropp uppförs på
sjukhusområdet i närheten av Rönne å. Den kommer att stå i stor kontrast till
omgivningen. Detta är också ett av syftena med planförslaget, att skapa ett
nytt landmärke i Ängelholm.
Bebyggelsen med dess egenskapsbestämmelser för kvartersmark kan
medföra att träd inom främst kvartersmarken kan behöva fällas, vilket för
flertalet träd skall föregås av marklov för trädfällning.
Detaljplanens konsekvenser för stads- och landskapsbilden kommer att bli
stora, från vissa platser i staden. Om förändringarna upplevs som positiva
eller negativa beror på hur åtgärderna genomförs. Upplevelsen av
förändringen är också i viss mån subjektiv och beroende på hur betraktaren
anser att Ängelholm ska utvecklas - om Ängelholms befintliga småskaliga
karaktär bör förstärkas eller om man önskar ett nytt högt landmärke som
signalerar Ängelholms nya karaktär.

Kulturmiljö
Planområdet och dess närmaste omgivning har varit en betydelsefull plats
genom tiderna. Området ligger invid stadens gamla infart, där Carl XV:s bro
finns i det gamla broläget. Sedan länge har man värnat om Åpromenaden
och grönskan runt denna samt tillgängligheten till ån. Inom sjukhusområdet
finns den kulturhistoriskt värdefulla portvaktsbyggnaden från 1937 bevarad,
liksom rester av en före detta lasarettspark i sluttningen ner mot
åpromenaden.
Planförslaget innebär precis som i den gällande detaljplanen risk för att
portvaktsbyggnaden rivs. Om portvaktsbyggnaden rivs får detta direkta stora
negativa konsekvenser för kulturmiljövärden inom planområdet och de
regionala kulturmiljövärdena knutna till platsen, med Ängelholms lasarett
som viktig representant för stadens utveckling sedan 1800-talet. Planen
bedöms även medföra negativa konsekvenser då årummets gröna karaktär
förändras, genom att en del av den före detta lasarettsparken i slänten
bebyggs.
Den nya byggnaden kommer att bli ett dominerande nutida tillägg i
Ängelholm, både när det gäller skala och utformning. Delar av Ängelholms
stadsbild påverkas visuellt av planförslaget. I stora delar av stadskärnan
kommer byggnaden inte att vara synlig men i några gaturum kommer den att
vara påtaglig. Bedömningen är att planförslaget får obetydliga till stora
negativa konsekvenser på de regionala kulturmiljövärden Ängelholms
stadsbild representerar. De negativa konsekvenserna kan delvis mildras
genom anpassning av utformningen av den nya byggnadens högdel.
För att bibehålla och utveckla kulturmiljövärden inom planområdet föreslås
att portvaktsbyggnaden bevaras och skyddas i plan. Liksom i gällande plan
behövs det marklov för trädfällning.

Rekreation och natur
Rönne å ingår i ett område som är utpekat som riksintresse för friluftsliv. På
ån förekommer båttrafik, kanot och paddling och utmed ån finns en
åpromenad. Genom planen kommer allmänheten även fortsättningsvis ha
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tillträde till området. Riksintresset för friluftsliv bedöms inte påverkas av
detaljplanen.
På en lokal skala bedöms tillgängligheten öka liksom nyttjandegraden av
rekreationsytorna då fler människor kan komma att röra sig inom
planområdet. Kvaliteten på rekreationsmiljön bedöms försämras i och med
att en hög byggnad blir synlig i årummet. Totalt sett bedöms planförslaget
därmed ge både små positiva och måttligt negativa konsekvenser för
rekreationen i området.
Rönne å ingår i ett riksintresse för naturvård (Rönne ås dalgång, Ageröds
mosse) och i ån finns lax och havsöring som vandrar upp längs vattendraget
för att leka. Riksintresset bedöms inte påverkas av detaljplanen.
Planförslagets maximala nyttjande skulle kunna leda till att många av
planområdet träd kan behöva tas ner, vilket leder till en viss förändring av
förutsättningarna för den biologiska mångfalden. I gällande plan behövs det
marklov för trädfällning, vilket också gäller för de flesta träd i den nya planen.
Konsekvensen för naturmiljön bedöms som liten negativ påverkan.
Strandskyddet medför ett skydd för allmänhetens tillträde till vattenområdet
och för det växt- och djurliv som finns där. Idag är strandskyddet inom
planområdet upphävt genom befintliga detaljplaner. Strandskyddet
återinträder för PARK och NATUR vilket är positivt för att trygga rekreationsoch naturmiljön. Strandskyddet upphävs för övriga delar av detaljplanen.

Vatten
Vid placeringen av byggnaden har hänsyn tagits till risken till stigande havsoch vattennivåer och för översvämning. Det planerade Hälsohotellet bedöms
inte påverka vattenkvaliteten i Rönne å.

Mark och geoteknik
Höga byggnadsdelar får grundläggas med pålar. Erosionsrisken bedöms
som låg. Utifrån de utförda beräkningarna samt på den utförda
känslighetsanalysen bedöms stabilitetsförhållandena vara erforderliga inom
det aktuella området. Konsekvensen bedöms därmed som ringa.

Människors hälsa
Planförslaget medför positiva konsekvenser för sjukhusverksamheten
eftersom Hälsohotellet ger möjlighet att avlasta andra delar av
verksamheten. Trafiken på Södra vägen och Landshövdingevägen beräknas
öka med anledning av planen, men ökningen är liten och gatorna kommer att
klara av den framtida trafiken. Bullernivåerna för majoriteten av bostäderna
längs Landshövdingevägen och Södra vägen överskrider gränsvärdet för
buller från väg redan idag och kommer att göra det även år 2040.
Planförslaget påverkar nivåerna endast marginellt. Fasad och fönster på
planerad ny byggnad får dimensioneras för att uppnå vald ljudklass för huset.

Vindförhållanden, beskuggning
Offentliga ytor kräver generellt mycket skydd mot vinden. Vid planering av ny
bebyggelse bör därför hänsyn tas till hur dessa kan påverka
vindförhållandena på befintliga och planerade ytor.

10252297 • MKB för Detaljplan Hälsostaden Ängelholm | 5

En fritt stående hög byggnad kan förändra vindförhållandena på platsen.
Störst påverkan sker inom en radie som motsvarar höjden på höghuset. I
närområdet finns andra byggnader och vegetation som kan mildra
effekterna. En för planen unik vindkomfortstudie har genomförts (SMHI,
2018). Hälsohotellets står på 80 meters höjd ensamt i väst- och ostvinden
och detta kommer innebära en påverkan på vindklimatet på gatunivå. Detta
påverkar bland annat möjligheterna för långvarigt uppehåll längs
Åpromenaden (4) under vinterhalvåret eftersom medelvindhastigheten är
högre då. Konsekvenserna under sommaren är mindre då
medelvindhastigheten är lägre. Därmed bedöms byggnaden medföra
måttliga negativa konsekvenser för vindförhållanden på platsen.
Under delar av året kommer skuggan av en hög byggnad under kortare tider
påverka bostäder i nordväst, norr och nordöst vilket bedöms medföra
måttliga negativa konsekvenser för skuggförhållanden i området.

Nollalternativet
De positiva konsekvenser för sjukhusverksamheten som ett hälsohotell
skulle medföra uteblir i nollalternativet.
Bedömningen är att stads- och landskapsbilden kan komma att förändras på
det lokala planet i nollalternativet, dvs om de befintliga detaljplanerna behålls
och utnyttjas maximalt. Nollalternativet bedöms ge måttliga negativa
konsekvenser för stads- och landskapsbilden på grund av att bebyggelse i
sex våningar hamnar nära årummet och på så sätt blir väldigt synligt
norrifrån, från Storgatan samt från årummet.
När det gäller kulturmiljön och nollalternativets konsekvenser finns en
ovisshet angående portvaktsbyggnadens framtid. I gällande plan har
byggnaden inget skydd och något sådant ges inte heller i planförslaget. I
övrigt sker ingen kulturhistorisk påverkan på stadskärnan.
Byggnader, upp till sexvåningar, kan tillföras inom kvartersmarken i de
befintliga detaljplanerna. Detta skulle endast påverka årummet till liten del då
träden i området delvis skymmer byggnader inom sjukhusområdet. Samlat
bedöms de rekreativa värdena påverkas mindre i ett nollalternativ jämfört
mot planförslaget. Konsekvensen för naturvärden i nollalternativet blir större
än i planförslaget eftersom fler träd inom kvartersmarken riskerar att
avverkas vid fullt nyttjad byggrätt. Bullersituationen bedöms likvärdig för
nollalternativet som för planförslaget. Vindkomforten bedöms bättre i
nollalternativet än i planförslaget.

Samlad bedömning
Sammantaget bedöms konsekvenser på kulturmiljövärdena tillsammans med
stads- och landskapsbilden leda till att planförslaget medför betydande
miljöpåverkan. Åtgärder för att mildra konsekvenserna bör vidtas, så som
utformning av byggnad, ianspråktagande av lokala kulturmiljöobjekt samt till
viss del anpassning av detaljplanens bestämmelser. Dock bedöms
planalternativet fortfarande innebära betydande miljöpåverkan.
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1

BAKGRUND OCH SYFTE

En ny detaljplan håller på att upprättas i Ängelholm, vars syfte är att pröva
möjligheten att uppföra en högre byggnad för hotell-, kontor- och
konferensändamål inom ett befintligt sjukhusområde. Byggnaden ska
fungera som ett hotell och även vara en del av vården i Ängelholm, där
patienter och anhöriga kan bo under sin vistelse inom sjukhusområdet.
Under marknivå möjliggörs för ett garage. Årummet, som inkluderar
åpromenaden och Rönne å, ska även fortsättningsvis vara tillgänglig för
allmänheten.
Det aktuella planområdet begränsas av Rönne å i norr, Södra vägen i öst,
befintligt sjukhusområde i söder och det nya badhuset i väst, se Figur 1.
Planområdet omfattar del av fastigheterna Ängelholm 3:139 och Ängelholm
3:122 i Ängelholms kommun, se Figur 2.
Ängelholms kommun har upprättat en behovsbedömning (daterad 2016-0817). Genom denna har, i samråd med Länsstyrelsen, beslut tagits att
detaljplanen kan medföra en betydande miljöpåverkan och därför skall en
miljöbedömning utföras och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas.

Figur 1. Kartan visar i vilket område i Ängelholm som detaljplanen ligger. Dess närmare
avgränsning visas i Figur 2.
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Figur 2. Kartan visar aktuellt planområde vilket omfattar delar av fastigheterna Ängelholm 3:139
och Ängelholm 3:122 i Ängelholm, Ängelholms kommun.

2

AVGRÄNSNING AV MKB

Planområdet avgränsas av Rönne å i norr, Södra vägen i öst, befintligt
sjukhusområde i söder och det nya badhuset i väst.
De ämnesområden som i behovsbedömningen bedömts kunna medföra en
stor miljöpåverkan är luft och klimat, stads- och landskapsbild, kulturmiljö,
geoteknik och översvämning. Fokus i MKB-processen kommer därför att
vara på dessa områden. Luft- och klimatsituationen liksom beskuggning
beskrivs i denna rapport under rubriken ”Vindar och beskuggning”. Klimat
beskrivs även i form av risk för översvämning under rubriken ”Vatten”. Då
strandskyddsfrågan aktualiseras vid ny detaljplan har även natur och
rekreation konsekvensbedömts.
I samrådsskedet har en fråga om vibrationer från järnvägen kan påverka
området. Frågan belyses i planbeskrivningen men föranleder inga problem
och avgränsas därför bort i miljökonsekvensbeskrivningen.
Vid bedömning av planens konsekvenser har en fyragradig skala använts,
där konsekvenserna bedöms vara stora, måttliga, små, eller ringa/inga.
Bedömningskriterierna utgår från generella vedertagna miljöprinciper som vid
behov är platsanpassade och beskrivs närmare under respektive
ämnesområde i kapitel 6. Vid beskrivning av framtida trafikflöden och
bullernivåer är beräkningarna gjorda för år 2040.
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3

PLANFÖRUTSÄTTNINGAR

3.1

ÖVERSIKTSPLAN

Ängelholms kommun antog den 29 augusti 2017 en ny översiktsplan (ÖP),
vilken benämns Översiktsplan 2035. Översiktsplanen visar inriktningen på
den långsiktiga utvecklingen av kommunen och ger vägledning om beslut
kring hur mark- och vattenområden ska användas och hur den redan byggda
miljön ska utvecklas.
Ängelholms kommun har i sin mark- och vattenanvändningskarta för ÖP
2035 markerat att den pågående markanvändningen för det nu aktuella
planområdet är ”Bostäder”. Rönne å är i denna karta markerad som ett
”grönt stråk”, vilket innebär att det är ett sammanhängande stråk som har
stor betydelse för såväl djur- och växtlivet som för människan. Kommunen
har även låtit upprätta en interaktiv karta av översiktsplanen, vilken istället
anger hela sjukhusområdet som befintlig bebyggelse. I ÖP anges även att
sjukhusområdet kan erbjuda en stor potential för kommande etablering av
kunskapsintensiva företag.
I översiktsplanen redovisas ett antal ställningstaganden där aktuell detaljplan
bland annat bidrar till följande punkter:
·
·
·
·
·
·
·

Planera för en förtätning i centralorten och i större tätorter
Planera för ny bebyggelse i kollektivtrafik- och stationsnära lägen
Främja en blandad bebyggelsestruktur i centralort och i större
tätorter
Verka för god folkhälsa
Ge kommuninvånarna god samhällsservice
Beakta landskapsbilden vid planering av ny bebyggelse
Stärka attraktiviteten i Ängelholms kommun genom att utrymme för
utveckling ges i form av t ex spektakulära byggnader

I översiktsplanen anges att översvämningsrisker till följd av
klimatförändringar och stigande havsnivåer ska beaktas när nya
bebyggelseområden planeras.
Riktlinjen är att följande höjdnivåer ska hållas i Ängelholms kommun
(Höjdnivån avser höjd för färdigt golv):
+ 4 meter över havet avseende byggnader med samhällsviktig verksamhet
+3,5 meter över havet för övrig bebyggelse
I planbeskrivningen görs bedömningen att planförslaget med hänsyn till
bland annat ovanstående ställningstaganden, följer intentionerna i gällande
översiktsplan utifrån många aspekter. Däremot avviker planförslaget i vissa
avseenden. Detta gäller i huvudsak omständligheten att planområdet i markoch vattenanvändningskartan är utpekat som pågående markanvändning
”bostäder”, vilket inte är förenligt med planförslagets syfte. Därför är den
sammanvägda bedömningen att detaljplanen saknar stöd i kommunens
översiktsplan.
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3.2

GÄLLANDE DETALJPLANER

De gällande detaljplaner som ingår i planområdet är DP 1087, B81, B40 och
B231, se översikten i Figur 3. Dessa beskrivs kortfattat nedan.

Figur 3. Översiktskarta över detaljplanerna i området. Aktuellt planområde är markerat med en
svart, streckad linje.

DP 1087
Gällande detaljplan DP 1087 omfattar hela sjukhusområdet, se Figur 4 där
beteckningen DC ingår i det nu aktuella planområdet, planlagt för
”Hälsovård, Sjukhusvård, Äldrevård samt vårdanknuten forskning,
Centrumändamål.” Högst 45 % av tillåten byggnadsarea får ha 4-6 våningar.
Ett område närmst Rönne å består av prickad mark vilket innebär att inga
byggnader får uppföras här. Inga träd får fällas inom prickad mark och
marklov krävs för trädfällning. Inga skyddsbestämmelser omfattar
portvaktsbyggnaden. Detaljplanen vann laga kraft 2015-07-17 och har en
genomförandetid på fem år, dvs till och med 2020-07-17.
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Figur 4. Gällande detaljplan DP 1087.

B 231 KV. Vakteln m.m
Den yta som berörs av planområdet i B 231 KV. Vakteln m.m är i
detaljplanen betecknad som Vb ”Vattenområde med (mindre) bryggor båthus
och dyl.” (blå ytan), se Figur 5, vilken motsvarar delen av Rönne å nedanför
sjukhuset. Detaljplan B231 vann laga kraft 6 juni 1980.

Figur 5. Detaljplan B 231. Den blå ytan är Rönne å och en del av den ingår i planområdet.

B81
Detaljplan B81 benämns ”Förslag till ändring och utvidgning av stadsplan för
Lasarettsområdet, upprättat i maj 1949”. Inom aktuellt planområde reglerar
detaljplanen slänten med åpromenaden ner mot Rönne å som ”Allmän plats,
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park och plantering” (vågig yta). Södra vägen är planlagd som ”Allmän plats,
gata”.se Figur 6. Detaljplan B81 vann laga kraft 29 december 1949.

Figur 6. Detaljplan B 81.

B 40
Detaljplan B40 är upprättad år 1937 och reglerar inom aktuellt planområde
Rönne å öster och väster om Carl XV:s bro som ”Område, som skall utgöra
vattenområde som icke får utfyllas eller överbyggas”. En yta sydost om Carl
XV:s bro är planlagd som ”Allmänna platser”, se Figur 7. Detaljplan B40 vann
laga kraft 25 oktober 1940.

Figur 7. Utklipp ur detaljplan B 40.

3.3

STRANDSKYDD

Figur 8 visar strandskyddade områden längs Rönne å, utdrag från
Länsstyrelsens webbgis. Planområdet omfattas inte av strandskydd i likhet
med övriga delar längs Rönne å inom Ängelholms centrala delar.
Vid ändring av detaljplanen återinförs strandskyddet automatiskt.
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Figur 8. Strandskyddsområden kring Rönne å idag. Källa: Länsstyrelsen Skånes webbgis.

4

NULÄGESBESKRIVNING

4.1

STADS- OCH LANDSKAPSBILD

Planområdet ligger längs Rönne å i den del av årummet som avgränsas av
de två broarna Tullportsbron och Carl XV:s bro. Det är ett grönt stadsrum
bestående av ån och dess båda strandkanter. Karaktären domineras av ån.
På södra sidan, det vill säga inom planområdet, är det gräsytor med
grusgång och flera stora träd. De fullvuxna träden skapar tydliga väggar i
rummet. Slänterna är relativt branta.
Den norra å-kanten, motsatt sida från planområdet, består av en liten park
med klippta gräsytor, planteringar, en liten skulptur och träd samt grusade
gångvägar. En hög stödmur håller del av nivåskillnaden för att ge parken mer
användbar gräsyta. Vid rörelse längs ån i detta avsnitt går de fria siktlinjerna
främst mellan södra och norra sidan av årummet.
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Figur 9. Vy över årummet där hotellet kommer att byggas.

Söder om planområdet breder sjukhuset ut sig. Byggnaderna är av
varierande ålder och har en höjd på som mest drygt trettio meter över ån.
Direkt i väster ansluter planområdet till det nybyggda badhuset, vilket har en
träribbsfasad mot ån. Ytterligare västerut ligger Rönne å park med ljusgrå
flerfamiljshus i åtta våningar. De bäddas delvis in av höga träd kring dem.
På norra sidan av ån är det flerfamiljshus i mellan tre och fyra våningar samt
enfamiljshus. Husbeståndet är mer småskaligt och av äldre årgång än
beståndet på södra sidan.
Mellan den tänkta hotellbyggnaden och badhuset spänner den nya gångoch cykelbron Tullportsbron i en kraftfull båge över årummet, Figur 10.

Figur 10. Den nya gång- och cykelbron med sin kraftfulla båge.

Öster om planområdet förenar Carl XV:s bro de två å-sidorna. Dess
brospann är inte så storskaligt och utformningen mer lågmäld, Figur 11.
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Figur 11. Carl XV:s bro sedd från planområdet på södra sidan av årummet.

Karaktärerna i det stadslandskap som omger planområdet skiljer sig alltså
mellan södra och norra sidan. Stadskärnan på norra sidan är småskalig med
äldre bebyggelse och kyrkan vid torget som högsta byggnad. På södra sidan
är skalan större med sjukhusets byggnader och högre flerfamiljshus. De nya
tilläggen bland sjukhusets byggnader, liksom badhuset och Tullportsbron har
ett samtida uttryck.
Som helhet betraktat har orten Ängelholm en stadsbild av småstadskaraktär
med lägre hus, varav flera äldre, och övervägande småskaliga gaturum.

4.2

KULTURMILJÖ

Ängelholms kommun har inga områden som är utpekade som riksintressen
för kulturmiljövård. I ÖP Ängelholms kommun 2035 Del 2. Riksintressen
miljö- och riskfaktorer omnämns att en studie kring ”Fördjupat och förbättrat
kunskapsunderlag för kulturmiljövårdens riksintressen – Rönneå ett
riksintresse för kulturmiljövården” pågår. Planområdet berörs inte av några
fasta fornlämningar. Här finns dock en registrerad övrig kulturhistorisk
lämning, RAÄ-nummer Ängelholm 67:1 – fästning/skans.
Planområdet ligger i direkt anslutning till Rönne å och årummet, som är
utpekat som värdefullt kulturmiljöstråk i Regionalt Kulturmiljöprogram för
Skåne. Planområdet ligger också inom området utpekat som värdefull
kulturmiljö Ängelholms stad i Regionalt Kulturmiljöprogram för Skåne.
Motiv för bevarande enligt länsstyrelsens kulturmiljöprogram:
-

Rönneås betydelse som värdefullt kulturmiljöstråk, där ån slingrar sig
genom Ängelholm och bildar ett naturligt grönstråk i staden.

-

Ängelholm bevarar delvis karaktären av 1800-talets stadsmiljö. Av
betydelse för miljön är såväl det äldre gatumönstret som tomternas
storlek och form samt de äldre byggnadernas placering och utseende.
Rådhuset, tingshuset och kronohäktet är betydelsefulla administrativa
byggnader.
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-

Den sammanhållande järnvägsmiljön från 1800-talets slut med station
och tillhörande byggnader vittnar om en viktig utveckling av staden.

-

Karta tillhörande det regionala kulturmiljöprogrammet inkluderar större
delen av Ängelholms 1900-talsbebyggelse utan närmare precisering av
uttryck förutom fritidshusområdet Ängelholms havsbad. Se figur 12.

Figur 12. Utdrag ur kartan tillhörande Länsstyrelsen Kulturmiljöprogram Skåne. Streckat område
markerar värdefullt kulturmiljöstråk (Rönneå); prickat område markerar särskilt värdefulla
kulturmiljöer (Ängelholms stad). Utredningsområdet berörs av båda dessa kategorier.

Inom planområdet finns idag en utpekad byggnad med bevarandevärden –
portvaktsbyggnaden från 1937 (Ängelholms bevaringsprogram, 1987), se
Figur 13. Planområdet är beläget inom delområde XII Gamla och nya station.
Två byggnader inom sjukhusområdet ingår i urvalskategori Klass II: Byggnad
med stort kulturhistoriskt eller miljömässigt värde. Dels portvaktsbyggnaden
från 1937 (inom röd ring på karta); dels en äldre kontorsbyggnad från början
av 1900-talet (revs 2009, överkryssad på karta).
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Figur 13. Ur Kartbilaga till Ängelholms bevaringsprogram från 1987.

En Kulturmiljöanalys har gjorts för att beskriva planområdets kulturhistoriska
värde och kontext (WSP, 2017). Sammanfattningsvis konstaterar rapporten
att planområdet och dess närmaste omgivning varit en betydelsefull plats
genom tiderna. Här finns en intressant historisk kontext med flera berättelser
att ta fasta på, som både överlagrar varandra och existerar parallellt som
årsringar. Berättelser som kan lyftas fram och stärka platsens identitet i
samband med framtida utveckling av området.
Planområdets kulturhistoriska kärnvärden definieras enligt följande:
Läget invid södra infarten - betydelsefull plats i staden Ängelholms historia
Uttryck för detta värde är nuvarande Carl XV:s bro som fortsätter
brolägets långa kontinuitet i området sedan staden anlades 1516.
Viktiga stadsfunktioner knutna till platsen lever vidare här genom
namnbruk i omgivningen såsom kv Östre skans, Tullportsparken och
Tullportsbron.
Rönne å och årummet som grönt stråk genom Ängelholm
Uttryck för detta värde är Åpromenaden och dess parkliknande
grönstruktur, som stadens planerare särskilt värnat om som allmän
mark sedan en bit in på 1900-talet, liksom tillgängligheten till vattnet
genom bryggor.
Ängelholms lasarett – en viktig representant för stadens utveckling sedan
1800-talet
Lasarettets tillkomst i slutet av 1800-talet på den förnämsta platsen
utanför den gamla stadskärnan, i fonden av Storgatan, invid den
gamla infarten från söder, markerar ett mycket viktigt
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utvecklingsskede i stadens historia. Sjukhusområdets långa
platskontinuitet är en viktig del i berättelsen om såväl stadens som
sjukhusets utveckling.
Uttryck för detta värde utgörs dels av den exteriört välbevarade
portvaktsbyggnaden från 1937, som är belägen i nordöstra hörnet av
det ursprungliga lasarettsområdet. Dels av de rester av anlagd
lasarettspark som finns i sluttningen ner mot Rönneå, se Figur 14
Figur 15.

Figur 14. Foto från ca 1910 (hämtad ur Ängelholm 500 år). Visar slänten ner mot Rönneå norr
om lasarettsbyggnaden, som anlagts som sjukhuspark.

Figur 15. Slänten i sjukhusområdets norra utkant fotograferad omkring 2000. Detta är resterna
av den gamla sjukhusparken. Detta är också platsen där Horns skansar ska ha legat (Övrig
kulturhistorisk lämning).
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Enligt tidigare bedömning ansågs portvaktsbyggnaden vara svår att använda
varför inga bevarandebestämmelser fastställts i nu gällande detaljplan.
Samma bedömning har gjorts i det nya planförslaget. Resterna av den före
detta sjukhusparken ligger inom prickad mark, som enligt gällande plan inte
får bebyggas. Även den ombyggda Carl XV.s bro ligger inom planområdet.
I övrigt utgörs planområdet av allmän mark i form av den kulturhistoriskt
värdefulla Åpromenaden.
I kulturmiljöanalysen (WSP 2017) förtydligas även betydelsen av de
kärnvärden som anses vara regionalt skyddsvärda för Ängelholm och dess
stadsbild, sammanfattningsvis:
-

Rönneå och årummet som avgränsar den gamla staden är ett mycket
viktigt karaktärsdrag för Ängelholm som skapat förutsättningar för
stadens uppkomst och utveckling genom tiderna. Årummet utgör sedan
tidigt 1900-tal en betydelsefull del av staden Ängelholms park- och
grönstruktur. Ett viktigt uttryck för detta är Åpromenaden som finns längs
delar av åstränderna genom Ängelholm. Liksom tillgängligheten till
åstränderna genom bryggor.

-

Ängelholms bevarade småstadskaraktär innanför åslingan är ett resultat
av medveten stadsplanering sedan 1940-talet med mål att såväl skydda
enskilda särskilt värdefulla byggnader och bebyggelsestrukturer, som att
uppnå en god helhetsverkan när nya byggnader uppförs.

-

Den bebyggelse som växte upp som en krans utanför åslingan från
mitten av 1800-talet, vittnar om stadens utveckling i samband med
industrialiseringen. Hit förlades förutom industrier även betydelsefulla
samhällsfunktioner såsom järnväg, lasarett och skolor samt nya
bostadsområden för den växande befolkningen. Uttryck för 1800talskransen idag är järnvägsmiljön med välbevarade byggnader,
respektive lasarettsområdets platskontinuitet.

-

Kommentar till karta tillhörande det regionala kulturmiljöprogrammet, se
Figur 16 med bildtext, som beskriver Ängelholms nuvarande stadssiluett
och dess karaktärsdrag.
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Figur 16. Flygbild över centrala delarna av Ängelholm (hämtad ur Program för parallella uppdrag
Hälsohotellet, framtagen av Hälsostaden).

Den stadssiluett som framträder är tät och relativt låg bebyggelse i
stadskärnan innanför åslingan respektive i norr. Inom detta område är
det fortfarande Ängelholms kyrka, byggd på 1700-talet, som är högst.
Närmast utanför åslingan finns en krans av högre byggnader, som
tillkommit fr o m 1970-talet på tidigare industritomter, ursprungligen
bebyggda i slutet av 1800-talet. I denna 1800-talskrans med storskalig
bebyggelse ingår även sjukhusområdet samt järnvägsmiljön.
I ytterområdena återfinns lägre egnahemsbebyggelse från 1900-talets
första hälft respektive efterkrigstidens bebyggelse, där skalan på hus och
områden blir större fr o m med 1960-talet.

4.3

REKREATION

Hela Rönne å ingår i Riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap miljöbalken, se
Figur 17. Sedan området utpekades som riksintresse år 1989 har
förutsättningarna förändrats. Vissa delar är bebyggda och andra delar brukas
som t ex jordbruksmark. Riksintresset för friluftsliv har nyligen setts över av
länsstyrelsen. Förändringarna innebär att riksintresset för Rönne å ej längre
inkluderas i Bjärekusten-Skäldervikens riksintresse. De främsta
huvudkriterierna för riksintresset är: ”Område med särskilt goda
förutsättningar för berikande upplevelser i natur och kulturmiljöer” samt
”Område med särskilt goda förutsättningar för vattenknutna friluftsaktiviteter
och därmed berikande upplevelser.”
Ängelholms kommun förutsätter att riksintresset inte utgör hinder mot en
naturlig bebyggelseutveckling för samhällena i området (ÖP 2035).
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Figur 17. Karta över riksintressen för friluftsliv (blå streckad markering). Källa: Naturvårdsverkets
webbverktyg Skyddad natur, 2017. Den del av riksintresset som berörs av planförslaget finns
markerat inom en svart ring.

På Rönne å förekommer båttrafik, kanot och paddling. Inom planområdet
finns också en gångbana utmed Rönne å, vilken ingår i vandringsleden
”Ottos led” där också den belysta gång- och cykelvägen över Carl XV:s bro
ingår. Ottos led är ett 10 km långt vandringsstråk som går igenom
Kronoskogen och längs Rönne å. Utmed bron går även cykelstråket
”Kullahalvön runt”.

Figur 18. Vandringsstråket ”Ottos led” (gulgrön linje) och cykelstråket ”Kullahalvön runt” (grön
linje).
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Kommunen investerar i och lyfter fram och förädlar värdet av Rönne å
genom ”Rönneåprojektet” (Ängelholms kommun, 2012). En rad åtgärder
pekas ut i rapporten:
·
·
·
·
·
·

·
·

4.4

Området kring Rönne å ska inte längre vara en baksida utan en
framsida.
Förutsättningar behöver skapas för aktiviteter, rekreation och näring
av varierat slag i anslutning till ån.
Förbättringar av gc-led ca 600 m, från järnvägsbron i Rönneå Park
fram till Carl XVs bro.
Ytterligare förlängning av GC-väg från Carl XV:s bro vidare mot
stadshuset längs ån.
En flytbrygga föreslås anläggas under Carl XV:s bro.
Det bör läggas vikt vid hur ån och stadens profil kan stärkas av
växter och effektbelysning vid stadens broar och intilliggande
områden.
Det finns förutsättningar att utvecklas café- och
restaurangverksamhet vid årummet vid sjukhuset.
Utmed lederna kring ån finns förutsättningar att anlägga enklare
platser för avkoppling och rekreation.

NATUR

Rönne å berörs av riksintresse för naturvård (Rönne ås dalgång, Ageröds
mosse) enligt 3 kap. 6 § Miljöbalken. Rönne å beskrivs bland annat som
följer: ”Rönne å har limnologiska värden av skilda slag i olika delar beroende
på att den övre delen av ån är snabbflytande medan den nedre delen är en
långsamflytande slättå. Havsöring och lax vandrar upp i vattendragen och
dess biflöden.”

Figur 19. Karta över riksintressen för naturvård i aktuellt område. Källa: Naturvårdsverkets
webbverktyg Skyddad natur, 2017.
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En sökning efter hotade arter gjordes av WSP på Artportalen den 11
september 2017. Artportalen är en sökdatabas för växter, djur och svampar.
Sökningen gjordes för fynd registrerade mellan 1990 och 2017. Fynden
presenteras nedan och är klassade enligt rödlistan i olika kategorier
beroende på artens bedömda tillstånd och status.
Fynd av spillkråka (Dryocopus martius) finns noterade vid sjukhuset från år
2006 och 2007. Spillkråkan är bedömd som Nära hotad (NT) enligt rödlistan.
Fynd av skogsalm (Ulmus glabra) som är Akut hotad (CR) finns registrerad
vid gång- och cykelbanan nedanför sjukhuset (från år 1996).
På andra sidan av Rönne å (jämfört med sjukhuset och aktuellt planområde)
finns registrerat (år 2015) fynd av laven gulvit blekspik (Sclerophora pallida)
som är klassad som Sårbar (VU) enligt rödlistan. Arten växer på gamla
ädellövträd i öppna och ofta svagt dammimpregnerade lägen. Alla blekspikar
(Sclerophora) är utmärkta indikatorer på höga naturvärden och samtliga är
signalarter. På träd och i bestånd där arten förekommer påträffas ofta en rad
andra rödlistade eller ovanliga lavar (Artdatabanken, 2017).
Två fynd av utter (Lutra lutra) finns registrerat vid Carl XV:s bro år 2017.
Utter är klassad som Nära hotad (NT) enligt rödlistan.
Längs med strandpromenaden vid Rönne å finns en del ädellövträd, främst
bok och lind. Inom planområdet har det tidigare varit öppen parkmark
kopplad till sjukhuset, så träden inom planområdet har ingen längre skoglig
kontinuitet, Figur 14. Detta minskar sannolikheten för att sällsynta mossor
och lavar förekommer på träden.
Figur 20 och Figur 21 visar träd längs med Rönne å. Bokträden bedöms vara
ca 50-80 år gamla.

Figur 20. Gång- och cykelvägen längs med Rönnen å.
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Figur 21. Träd inom planområdets slänt ned mot Rönne å. På bilden skymtar även den
övervuxna stig mitt i slänten, som syns i äldre bildmaterial.

En inventering har utförts av trädens kondition och livskraft samt hur de olika
träden förhåller sig till varandra (Helgessons trädtjänst, 2018). Detta
underlag kan användas för att välja ut vilka träd som är bäst att bevara och
vilka som kan vara lämpliga att avverka för att få plats med erforderliga
markinstallationer i området.

4.5

VATTEN

Dagvatten
Planområdet ligger inom verksamhetsområdet för renvatten och spillvatten.
Fastigheten är sedan tidigare ansluten till kommunala vattentjänster och
anslutningspunkter finns i Södra vägen och i Landshövdingevägen.
Dagvattenhanteringen löses idag lokalt inom fastigheten och leds via interna
ledningar ut i Rönne å.

Vattenkvalitet Rönne å
En vattenförekomst är en specifik vattensamling i naturen av en viss
geografisk storlek, till exempel en sjö, kustvik eller ett vattendrag.
Vattenförekomsten Rönne å är uppdelad i ett antal vattenförekomster där
delen ”Rössjöholmsån-Hunserödsbäcken” rinner inom aktuell
planområdesgräns, se Figur 22 (VISS, 2017).
Statusklassningar för vatten görs av Vatteninformationsystem Sverige vad
gäller ekologisk och kemisk status. Klassningen är en bedömning av hur
vattnet mår. Statusen ska vara God eller Hög och den får inte försämras.
Rönne å uppnår en ”Måttlig” ekologisk status och en ”Ej god” kemisk status. I
ån finns problem med övergödning och syrefattiga förhållanden, miljögifter,
förändrade habitat genom fysisk påverkan och främmande arter.
Kvalitetskravet är God ekologisk status till år 2027 (VISS, 2017).
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Figur 22. Berörd delsträcka Rössjöholmsån-Hunserödsbäcken av Rönne å som leder genom
Ängelholm samhälle. Källa: VISS (Vatteninformationsystem Sverige)

Översvämningsrisk
Planområdet ligger invid Rönne å som, liksom många ytvatten, riskerar att
påverkas av klimatförändringarna i form av ökade vattennivåer och flöden.
Kartan i Figur 23, visar modellerade översvämningszoner för aktuellt område
från 2014 (MSB). Blå yta visar vilka områden som sätts under vatten vid en
översvämning som statistiskt sett inträffar 1 gång på 100 år. Randig yta visar
vilka områden som sätts under vatten vid en översvämning som motsvarar
ett tänkbart värsta scenario som kan inträffa på grund av naturliga faktorer.

Figur 23. Översvämningskartering utmed Rönne å. Källa: Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap, 2014.
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En uppdaterad översvämningskartering för Ängelholms kommun längs
Rönne å gjordes av SMHI 2016, där fyra olika scenarier modellerades.
Scenario 3 bedömdes enligt SMHI att lämpa sig för utvärdering av
översvämningsrisker för planering av framtida bostäder längs Rönne å,
något som passar aktuell detaljplan.
Scenario 3 innebär ett framtida klimatpåverkat 100-årsflöde i Rönne å i
kombination med framtida klimatpåverkat 100-årsvattenstånd i Skälderviken.
Kartan i Figur 24 visar scenario 3 där ljusblå färg visar medelvattenstånd och
blå färg visar vattenstånd vid scenario 3. Höjningen av vattennivå vid aktuellt
planområde är liten jämfört med andra områden.

Figur 24. Kartan visar,”Detaljerad översvämningskartering längs Rönne”, Scenario 3, SMHI
2016.
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4.6

MARK OCH GEOTEKNIK

Enligt SGU:s jordartskarta består jordarten i aktuellt område av postglacial
finsand, se Figur 25.

Figur 25. Jordartskarta där orange färg representerar postglacial sand. Skala 1:10 000. Källa:
SGU:s Kartvisare.

Flera geotekniska utredningar har gjorts (Sigma Civil AB 2017, 2019) vilka
anger att det inom området tidigare har legat diverse byggnader, vilket
medför att stora mängder fyllnadsmaterial lokalt kan förekomma inom
området. Det övre jordlagret inom området består till största delen av upp till
6 m fyllning bestående av bland annat grus, tegel, asfalt, lera, sand och silt.
Fyllningens utbredning är störst i södra delen av området, närmast
Ängelholms sjukhus, för att sedan minska närmare Rönne å. I områdets
norra del, närmast Rönne å består det översta jorden av organisk jord med
upp till 0,6 m mäktighet.
Fyllningen och den organiska jorden underlagras generellt av ett lager av
sand/finsand med mäktigheter upp till cirka 0,7 m. Under sandlagret återfinns
lera med inslag av sand och silt. Lerans mäktighet har ej fastställts men
bedöms utifrån utförda CPT sonderingar vara minst 9 m mäktig.
Lermäktigheten eller djup till berg har ej kartlagts. I tidigare utförda
brunnsborrningar i närområdet har djup till berg påträffats på mellan 86 och
96 m under markytan.
Vid en tidigare erosionsutredning som utfördes av Norconsult 2013 bedöms
det aktuella området tillhöra erosionsklass 1, lägsta delen. Erosionsklass 1
innebär att inga synliga erosionsskador har påträffats i samband med den
utförda erosionsutredningen.
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4.7

MÄNNISKORS HÄLSA

Planområdet gränsar till Ängelholms sjukhus och ligger nära en nyligen
uppförd byggnad som innehåller bland annat bad, gym och spa. Medan
”Södra sjukhusområdet” håller på att avvecklas, så förtätas och utvecklas det
”Norra sjukhusområdet”. Planområdet ligger till cirka hälften inom det norra
sjukhusområdet, vilket sammanfaller med det utpekade området för
kvartersmark i den föreslagna planen.

Trafik
En trafikutredning har tagits fram för detaljplanen (Sweco, 2017) som
redovisar trafik – och bullersituationen i området. Planområdet ligger centralt
i Ängelholm med ca 300 meter till centrum och ca 1 km till järnvägsstationen.
Det planerade gångstråket mellan centrum och sjukhusområdet, som går via
Storgatan och Tullstorpsbron, ligger precis invid planområdet och fem
busslinjer (två stadslinjer samt regionbussar mot Helsingborg, Åstorp och
Höganäs) passerar förbi Hälsostaden och har hållplats vid sjukhusets östra
huvudentré.
För biltrafiken finns Landshövdingevägen i syd/väst och Södra vägen i öster.
Landshövdingevägen är en viktig genomfartsgata som ansluter till
huvudgatorna Kristian II:s väg och Industrigatan och leder därigenom till
viktiga målpunkter såsom buss- och järnvägsstationen och till sjukhuset.
Södra vägen är idag en återvändsgata med en vändplan i söder och med
Carl XV:s bro i norr, som trafikeras av oskyddade trafikanter, taxi och
busstrafik.

Figur 26. Nuläge biltrafik. Bildkälla: Tyréns 2014.

10252297 • MKB för Detaljplan Hälsostaden Ängelholm | 31

Buller
För buller från väg- och järnvägstrafik gäller Naturvårdsverkets riktvärden
(ÄNR NV-08465-15) vid befintliga bostäder.

Tabell 1 Naturvårdsverkets riktvärden för buller från väg- och järnvägstrafik vid befintliga
bostäder.

För hotellverksamheten finns inga riktvärden för trafikbuller utomhus, men
det finns ljudkrav för verksamheten inomhus enligt Svensk Standard
25268:2007. I standarden anges ljudkrav utifrån vilket typ av utrymme och
vilken ambitionsnivå man har i en ljudklass som varierar från klass C till A.
Bullerberäkningar har gjorts för området enligt den nordiska
beräkningsmodellen för spår- respektive vägtrafik. Det har här antagits att
alla byggnader är byggda efter år 1997.
Beräkningarna visar att ljudnivåerna i dagsläget överskrider gränsnivån på
55 dB(A) ekvivalent ljudnivå för majoriteten av husen längs
Landshövdingevägen och Södra vägen. Samtliga fastigheter har tillgång till
ett område inom fastighetsgräns där den maximala ljudnivån understiger 70
dB(A) från vägtrafik, men ett flertal fastigheter utsätts för nivåer som
överskrider detta riktvärde om tågtrafiken medräknas. Denna ljudnivå bör
inte överskridas mer än 5 ggr/genomsnittlig maxtimme mellan kl 06-22.
Eftersom 19 tåg passerar under ett dygn bedöms risken för överskridande av
gällande riktvärden vara liten.
Vid beräkningar av bullernivåer till följd av tågtrafik framkom att det idag finns
två bostadsfastigheter som ligger marginellt över gränsvärdet på 60 dB(A)
ekvivalent ljudnivå.

4.8

VINDFÖRHÅLLANDEN

Offentliga ytor kräver mycket skydd mot vinden på en relativt liten och
begränsad yta. Under sommarhalvåret är det viktigt med lä vid sittplatser då
människor ska kunna stanna på platsen utan att känna obehag av blåst.
Under vintern då det är mörkt och risk för halka är blåst på gångvägar ett
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problem. Vind skapar även en kylningseffekt, så kallad wind chill, vilket
betyder att vindhastigheten påverkar den upplevda temperaturen. När
exempelvis lufttemperaturen är 0 C° och vindhastigheten är 6 m/s upplevs
temperaturen som -5 °C (SMHI). Under vintermånaderna påverkar hastighet,
riktning och luftfuktighet temperaturen negativt och förstärker den kylande
effekten på huden.
Glaumann och Westerberg har arbetat fram följande komfortkriterier för vind:
Ø 5.5 m/s -Väldigt blåsigt- Omgivning och terräng bör planeras med
skydd. 4 - 5.5 m/s- Blåsigt- Platser såsom hållplatser behöver skydd
mot vinden.2.5 - 4 m/s- Lite blåsigt- Platser såsom balkonger i
utsatta lägen behöver skydd från vinden. 1< 1.5 m/s- Inte blåsigtVinden utgör inte något problem, men uteplatser kan i vissa fall
behöva skydd (Glaumann & Westerberg, 1988).
Upplevd komfort måste tas i beaktning vid planering av ny bebyggelse.
Komfortkriterier för olika vistelsemiljöer visas av Tabell 2. Utöver detta finns
komfortkriterier för vilken andel av tiden som gränsvärdet 5m/s ej bör
överskridas för olika aktiviteter för att uppfattas som tolererbart, obehagligt
eller farligt. Ju mer temporära aktiviteterna blir desto mer kan människor stå
ut med vind och byighet. För att människor ska känna sig bekväma med att
slå sig ner på en bänk ska vindhastighet och frekvens av byighet vara låg.
Tabell 2. Komfortkriterier, årsmedian av den upplevda vinden som ej bör överskridas, Glaumann
och Westerberg,

Vistelsemiljö

Årsmedian av den upplevda vinden
som ej bör överskridas

Gång- och cykelvägar
- gräns för acceptabla förhållanden

5 m/s

Ytor för kortare uppehåll t.ex. torg och
busshållplatser
- gräns för acceptabla förhållanden

3 m/s

Ytor för längre uppehåll eller
stillasittande t.ex.
uteplatser och lekplatser - gräns för
önskvärda förhållanden

1,5 m/s

Höga byggnader kan ha en påverkan på vindar och vindhastigheten, och
därmed även komfort och säkerhet för människor som rör sig i området kring
byggnaden. En fritt stående, hög byggnad kan skapa vindförhållanden som
är tre gånger så starka som jämfört med ett öppet landskap (Oke, 1978).
Höga hus kan påverka vindens rörelser kring det omgärdande
stadslandskapet med upp till en kilometer och den mest kritiska zonen täcker
en radie som motsvarar höjden på höghuset (Reiter, 2010). Den förhärskade
vindriktningen i södra Sverige är väst-sydvästlig och Ängelholm ligger i en
generellt sett blåsig del av Sverige (SMHI, 2018), En för detaljplanen unik
vindkomfortstudie har genomförts av SMHI (SMHI, 2018). I samband med
studien har en vindros för befintliga vindförhållanden kring planområdet, se
Figur 27. Vindrosen visar vindförhållanden på 10 meters höjd.
Vindförhållandena varierar något över årstiderna och medelvindhastigheten
är lägre under vår och sommar jämfört med under höst och vinter.
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Medelvinden för ett helt år under perioden är 4.54 m/s.Figur 27. Vindros för
hela året. Baserad på data från Barkåkra, 2008-2017. Medelvind 4.54 m/s.

Figur 27. Vindros för hela året. Baserad på data från Barkåkra, 2008-2017. Medelvind 4.54 m/s.
Figuren visar att västliga vindar överlag är vanligast, följt av ostliga och sydostliga vindar. Rakt
västliga vindar förekommer cirka 15% av tiden och man kan ur den sektorn i vindrosen även
utläsa att vindar på 0.5-2.5 m/s (grön) förekommer under cirka 1% av tiden, vindar på 2.5-4.5
m/s (gul) svarar för cirka 5% av tiden (6 minus 1) och så vidare.

5

ALTERNATIV

5.1

PLANFÖRSLAG

Syftet med detaljplanen är att uppföra en hotellbyggnad som även ger
möjlighet till handel, sjukhusvård, service, kontor och konferenslokaler.
Byggnaden syftar till att skapa ett landmärke och ger med sin närhet till
badhuset och den nybyggda Tullportsbron möjlighet att stärka ett
stadsmässigt stråk som kan bli en förlängning av stadskärnan. Genom
planen säkerställs att årummet, som inkluderar åpromenaden och Rönne å,
även fortsättningsvis är tillgänglig för allmänheten.
Figur 28 visar plankartan daterad 2019-07-12, vilken denna
miljökonsekvensbeskrivning bedömer.
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Figur 28. Plankarta 2019-07-12. Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap omfattar
GATA (ljusgrå yta), PARK (ljusgrön yta) och NATUR (ljusgrön yta). Kvartersmark omfattar, C1
och C2= centrum, O=tillfällig vistelse (orange yta), O2=konferenslokaler samt D1=sjukhusvård.
För mer information gällande egenskapsbestämmelser för kvartersmark och administrativa
bestämmelser se vidare i bilaga 2.

Planen föreslår PARK i området närmast Rönne å och GATA på Södra
vägen och på Carl XV:s bro samt NATUR öster om Södra vägen.
Kvartersmarken föreslås användas för hotell, sjukhusvård, centrum- och
konferenslokaler. Byggnaden är enligt planbeskrivningen tänkt att fungera
både som ett vanligt hotell och ett ”Hälsohotell” där patienter och anhöriga
kan bo under sin vistelse på sjukhuset. Målet är att man därigenom kan
frigöra vårdplatser på sjukhuset för dem som behöver mer avancerad vård.
Totalt beräknas cirka 150-200 rum och lägenheter i hotelldelen.
En del av hotellmarken utgörs av prickad mark och får inte förses med
byggnad. Genom en administrativ bestämmelse i plankartan krävs marklov
för fällning av vissa träd inom denna yta och den är heller inte tillåten att
användas för parkering. Ramp till underjordiskt garage får finnas på
prickmark (n1). Korsmark innebär att marken endast får förses med
kompletterande byggnad om 170 m2 med en högsta nockhöjd på 4,5 m, ej
garage ovan mark. Marken får anordnas för underjordisk parkering och
byggas över med körbart och planterbart bjälklag.
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Lägsta tillåtna ni4å för färdigt golv är +4 och +6 meter RH2000, där lokaler,
källare eller liknande som uppförs under + 4 meter RH2000 ska utföras
vattentäta upp till denna höjd.
Byggnaden föreslås ha en högdel med en högsta totalhöjd över angivet
nollplan om +100 meter, där nollplanet motsvarar Rönne ås medelvattennivå.
Detta skulle innebära en byggnad med cirka 25-30 våningar. Denna del har
även en bestämd lägsta byggnadshöjd över angivet nollplan till +75 meter.
Lågdelen föreslås ha en högsta byggnadshöjd på +11,5 respektive +17,5
meter. Denna del ska förses med sedumtak. Entréer till byggnaden ska
finnas tillgängliga från PARK och GATA.
Vad gäller byggnadens fasad anges i plankartan för högdelen att
bottenvåningen ska utformas med glasad fasad mot park och yta för gångoch cykeltrafik. I övrigt ska högdelens fasad vara utformad så att
våningsantalet inte framgår, fasaden ska utformas utan tegel och puts, vara
ljus men inte vit samt entréer ska finnas tillgängliga från allmän plats PARK
och GATA. Tekniska installationer ska vara dolda, samt tak täckas av
sedum.
Strandskyddet återinträder för planområdet, men föreslås upphävas inom
kvartersmarken samt allmän platsmark GATA.

Figur 29. Utsnitt från gällande detaljplan. Gul figur visar placering av Hälsohotellet i förhållande
till gällande detaljplan.

De flesta av de stora och bevarandevärda träden inom planområdet ges
bestämmelse om utökad marklovplikt vilket innebär att träden inte får fällas
utan marklov. Vid en överträdelse av förbudet att fälla träd vidtas påföljder.
Förbudet mot att fälla träd kan prövas i en ansökan om marklov då det görs
ett ställningstagande i samband med ansökan.
Generellt är det mer prickmark (även i slänten) i nytt planförslag än i gällande
detaljplan. Däremot så kryper byggrätten för högdelen i planförslaget något
närmre ån och går in lite på prickmarken, (se Figur 29).
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Portvaktsbyggnaden beskrivs i gällande detaljplan: ”Byggnad 09, är den
andra byggnaden som är klassad enligt klass II vilket innebär ett stort
kulturhistoriskt eller miljömässigt värde. Byggnaden uppfördes under slutet
av 1930-talet och användes som portvaktsbyggnad. Idag står byggnaden
oanvänd vilket den har gjort under ett par års tid. Anledningen är att man har
haft återkommande problem med fukt i källaren som har lett till problem med
svartmögel. Byggnaden består av ett par arbetsrum men är på grund av sin
begränsade yta ingen effektiv lokal, den saknar dessutom anslutning till
kulvert och är ur säkerhetssynpunkt inte heller speciellt lämplig eftersom det
är en liten fristående byggnad. I samband med arbetet med detaljplanen har
en bedömning kring bevarandet av byggnaden gjorts och slutsatsen är att på
grund av fukt och mögelskadan så är byggnaden svår att återställa till ett
användbart skick och föreslås därför inte få några bevarandebestämmelser i
detaljplanen.”

5.2

LOKALISERING

Planförslaget har stöd i den interaktiva kartan där hela sjukhusområdet
anges som befintlig bebyggelse. Dock har planförslaget inte har stöd i
översiktsplanens mark- och vattenanvändningskarta, som anger området
som bostäder, är det viktigt att redovisa varför vald lokalisering är den bäst
lämpade för föreslagen byggnad. Hälsostaden AB har utrett förutsättningar
för att lokalisera ett hälsohotell inom sjukhusområdet. Vid utredning gällande
lokalisering har kulverttillgång, tillgänglighet, centrumnära läge samt
attraktivitet varit centrala för placering av ett hälsohotell. Även närheten till
åns rekreativa miljö har vägts in. Utredningen visar att endast den valda
platsen har uppfyllt de önskemål som funnits. Placeringen har även
betydelse avseende närheten till Tullportsbron som skapar en förlängning av
Storgatan vilket gör att sjukhusområdet har blivit ett av de mest centrala
lägena i Ängelholm. Det föreslagna hotellet blir en målpunkt som kan
förstärka stråket ytterligare.

5.3

NOLLALTERNATIV

En miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla en beskrivning av
konsekvenserna av att planen inte kommer till stånd. Detta alternativ kallas i
vardagligt tal för nollalternativet. Nollalternativet för denna
miljökonsekvensbeskrivning beskriver en framtida situation år 2040 då den
beskrivna hotell-, konferens- och servicebyggnaden inte har byggts.
Nollalternativet är således definierat av gällande detaljplaner. Eftersom
miljökonsekvenserna av en strategisk miljöbedömning, som är fallet för
detaljplaner, ska göras på ”worst case”, innebär nollalternativet fullt utnyttjad
byggrätt. Möjlig bebyggelse enligt gällande detaljplan medger följande:
Detaljplan möjliggör för högst 6 våningar inom berört område (45 % av
tillåten byggnadsarea inom området market DC får ha 4-6 våningar).
Detaljplanen möjliggör användningen hälsovård, sjukhusvård, äldrevård,
vårdanknuten forskning och centrumändamål.
Enligt uppgifter från Ängelholms kommun så finns det ytterligare
byggnadsarea på 2400 kvadratmeter (4-6 våningar) kvar att bebygga inom
den delen av detaljplanen. Detta innebär att man i praktiken skulle kunna
bygga 4-6 våningar längs med hela å-promenaden där marken inte är
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prickad. Bilden nedan visar ett exempel på hur man skulle kunna bygga
utifrån gällande detaljplan.

Figur 30. Utsnitt från gällande detaljplan. Gul figur visar ett exempel på möjlig bebyggelse utifrån
gällande detaljplan.

Planbestämmelsen på plankartan i gällande detaljplan lyder: Träd får inte
fällas. Marklov krävs för trädfällning. Samma bestämmelse finns i
planförslaget.
Planbestämmelsen som skyddar träden är densamma och omfattar ungefär
samma yta som i planförslaget.
Nollalternativet innebär att portvaktsbyggnaden kan rivas. Rivningslov krävs.
Samma resonemang har gjorts i planförslaget.

6

PLANFÖRSLAGETS
KONSEKVENSER

6.1

STADS- OCH LANDSKAPSBILD
Bedömningskriterier

Landskapsbilden är den visuella upplevelsen av landskapet, dess
beståndsdelar och uppbyggnad. Landskapsbilden är oftast resultatet av ett
samspel mellan människa och miljö under ett historiskt eller nutida skeende.
I beskrivningar av landskapsbilden kan man välja att fokusera på den
dominerande markanvändningen som odlingslandskapet, skogslandskapet,
stadslandskapet eller på naturgivna förutsättningar och det kan definieras
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utifrån vissa allmängiltiga bedömningsgrunder som skala, struktur, riktning
mm.
I denna beskrivning kommer stads- och landskapsbilden i och kring
detaljplaneområdet beskrivas utifrån den planerade bebyggelsens påverkan
på närmiljön, men även påverkan på upplevelsen av staden i en större skala.
Storleken på konsekvensen har bedömts utifrån följande
bedömningskriterier. Upplevelsen av förändringar av stads- och
landskapsbilden, om den upplevs som positiv eller negativ, är till stora delar
subjektiv.
Stora konsekvenser
·
·

Planförslaget blir dominerande över eller står i stor kontrast till
omgivande landskap.
Planförslaget medför fysiska förändringar som i stor utsträckning
påverkar upplevelsen av omgivningen, karaktär, utblickar,
avgränsningar, landmärken etc.

Måttliga konsekvenser
·
·

Planförslagets dominans över eller kontrast mot omgivande
landskap förändras måttligt.
Planförslaget medför fysiska förändringar som i mindre utsträckning
(endast korta avsnitt) förändrar skala, topografi, rumsavgränsning,
landmärken etc.

Små konsekvenser
·
·

Planförslagets fysiska förändringar medför liten förändring av stadsoch landskapsbildens karaktär.
Planförslaget medför fysiska förändringar som i liten utsträckning
påverkar terrängformer, avgränsningar, växtlighet, rumslighet etc.

Ringa/inga konsekvenser
·

Planförslaget medför inga fysiska förändringar.

Synlighetsanalys och Fördjupad landskapsbildsstudie
I syfte att utreda hur kulturmiljö och landskapsbild i Ängelholm påverkas och
av en ny hög byggnad, och vilka konsekvenser den medför har två
fördjupade studier gjorts under MKB processen:
·
·

”Synlighetsanalys, Hälsostaden Ängelholm” daterad 2018-05-29
samt, Se bilaga 3.
”Fördjupad landskapsbildsstudie” daterad 2018-10-24. Se bilaga 4.

I Synlighetsanalysen utreds varifrån olika byggnadshöjder: 50, 75 samt 100
meter, är synliga inifrån Ängelholm och från omgivningen, se Figur 31.
Synlighetsanalysen visar att byggnadsvolymen inte ens vid 100 meters höjd
är synlig i stadskärnan eller från omgivningen. Det beror på att stadens egna
byggnader skymmer sikten. Även ifrån parker och stråk utan bebyggelse kan
sikten mot den nya byggnaden vara skymd av högre vegetation, denna
aspekt har dock inte integrerats i analysen.
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Figur 31. Synlighetsanalys, redovisning av varifrån en 50, 75 respektive en 100 meter hög
byggnad syns inom tätorten samt från dess närmaste omgivning.

I den Fördjupade landskapsbildsstudien har ett antal visualiseringspunkter
tagits fram för betydelsefulla platser, gaturum, stråk, landskapsbilder och
utblickar i och kring tätorten Ängelholm. Vyerna har valts ut där byggnaden
syns från viktiga punkter med Synlighetsanalysen som stöd och i dialog med
Ängelholms kommun och Hälsostaden AB.
Från varje visualiseringspunkt har tre synbilder tagits fram där en byggnad
lagts in med tre olika höjder 50, 75 och 100 meter men med samma
byggnadsvolym så att det går från en hög och smal volym till en lägre och
bredare. I vissa synbilder syns alla tre byggnadsvolymer, från andra bara de
högsta.
Synbilderna har därefter analyserats utifrån sin beﬁntliga karaktär och vilken
påverkan aktuell volym får visuellt. Konsekvenserna bedöms utifrån hur de
värden som ﬁnns i synbilden påverkas. Som stöd i synbildsstudien har vi
använt en metod för konsekvensbedömning som är framtagen av Statens
Vegvesen i Norge. I denna metod värderas konsekvensen mot en axel på
omfattningen som är: stor/positiv-stor/negativ mot en axel på värdet:
Liten/Mellan/Stor. Denna värderingsmetod kan exempelvis beskriva hur en
påverkan med liten omfattning ändå kan ge en stor konsekvens för ett
område med högt värde.
Konsekvenserna diskuteras mer i kapitel 6.1.3.

Konsekvenser för stads- och landskapsbilden
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra en högre
byggnad för hotell, sjukhusvård, kontor och konferensändamål som är ett
nytt landmärke för Ängelholm, tydligt läsbart från långt håll.
Två arkitektförslag har tagits fram för området vilka redovisas nedan i
perspektiv och plan, nedan kallat förslag 1 och förslag 2. Förslagen har
många likheter men skiljer sig också åt på några punkter. I förslag 1 föreslås
en 94,5 meter, och i förslag 2 en 60 meter hög hotellbyggnad. I båda
förslagen föreslås att platser och ramper anläggs ner mot Rönne å, dock
med olika utbredning.
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Figur 24. Visualisering, förslag 1.

Figur 25. Planskiss, förslag 1.
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Figur 26. Visualisering, förslag 2.

Figur 27. Planskiss, förslag 2.

Planförslaget medger som tidigare sagts en smal och mycket hög
byggnadskropp på max +100 meter och minst +75 meter totalhöjd i meter
över angivet nollplan, där nollplanet motsvarar Rönne ås medelvattennivå.
Den nedanstående konsekvensbeskrivningen utgår från att den maximala
byggnadshöjden utnyttjas då man kan förvänta sig att en högre byggnad
kommer att påverka upplevelsen av staden och dess omgivning mer.
Synlighetsanalysen och den Fördjupade landskapsanalysen har nyanserat
denna tes. Synlighetsanalysen visar nämligen att byggnadsvolymen inte ens
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vid 100 meters höjd präglar särskilt många vyer i stadskärnan, se ﬁgur 27 på
sida 37.
Däremot visar den fördjupade landskapsbildanalysen att i några
betydelsefulla gaturum blir konsekvenserna stora eller mycket stora. I ett fall,
Storgatan, medför den högsta höjden på 100 meter ett dominerande
landmärke i synbilden. Även den lägsta höjden på 50 meter medför stora
negativa konsekvenser då den ökade bredden på byggnaden inkräktar på
fonden. I synbilden för Storgatan är därför vår bedömning att
byggnadsvolymen på 75 meter ger mindre negativ konsekvens än
byggnadsvolymerna som är 100 och 50 meter.
I de vyer och miljöer där byggnaden är synlig kommer den vara en solitär
som står i stor kontrast till omgivningen, ett påtagligt landskapselement, vars
visuella påverkan kommer att sträcka sig långt utanför själva planområdet.
Byggnaden blir ett tydligt landmärke att förhålla sig till i stadsbilden.
Karaktären i centrum präglas idag av småskalig äldre bebyggelse medan
sjukhusområdet delvis har en större skala. Konsekvensen för stadsbilden är
negativ om målet är att Ängelholms centrum fortsatt ska upplevas som den
lilla, nära orten och om det gröna stråket längs med ån ska upplevas som ett
sammanhållet naturstråk.
Det tydliga landmärke som en sådan här byggnad blir kan å andra sidan
upplevas positiv för stadsbilden, om önskan är att vidareutveckla orten mot
en mer modern karaktär.
Stadsbilden i årummet blir förändrad. Bebyggelsen med tillhörande
funktioner i utemiljön kommer att påverka den befintliga naturkaraktären
kring årummet mot ett mer bebyggt stadsrum. Den rofyllda karaktären i
parken på motsatt sida från hotellet riskerar att försvinna. Byggnaden
kommer att dominera det aktuella avsnittet av årummet och förskjuta känslan
av grönt stadsrum till bebyggt stadsrum. Byggnaderna med dess uteplatser,
entréer, ramper och trappor kommer att förändra miljön intill parken längs ån
och det kommer att vara svårt att bevara alla de befintliga träden, även om
målsättningen är att så många träd som möjligt ska bevaras.
I närmiljön mellan hotellkomplexet och åkanten kan byggnadens dominans
leda till att området upplevs tillhöra hotellets gäster. Åpromenaden kommer
fortsatt vara planlagd för PARK, vilket gör att allmänheten fortsatt kan röra
sig längs åpromenaden.
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Figur 32. Vyn från Storgatan mot planområdet. De höga träden i parken kan bidra till att visuellt
ta ned skalan av en framtida hög byggnadsvolym.

Figur 33. Nya Tullportsbron och vyn mot norr. Bron har gett mer insyn mot husen till väster.

För de som har enfamiljshusen på norra å-kanten, väster om nya gång- och
cykelbron, är det troligt att den nya planen medför att insynen ökar. Den nya
bron har dock redan lett till att insynen mot dessa fastigheter har ökat.
Beroende på val av fasadmaterial kan det finnas risk för blänk och solreflexer
i omgivningen.
Blir det stora uppglasade partier på fasaderna kan det medföra att
byggnaden blir ljus under de mörka delarna av dygnet. Byggnaden blir
därigenom ett påtagligt landskapselement även kvällstid. Tryggheten kring
årummet kan dock öka om det blir mer upplyst.
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Såväl storlek som karaktär gör att byggnaden kommer att bli ett nytt
landmärke för staden. Innehållet som Hälsohotell står för är det
betydelsebärande, och kommer ge en stark fysisk närvaro och identitet åt
Ängelholms stadssiluett och från det omgivande landskapsrummet/
stadsrummet. Hälsohotellet blir tydlig del av berättelsen om Ängelholms
centrum.

Slutsats
Oavsett om byggnaden är 50 meter eller 100 meter kommer den att stå i stor
kontrast till omgivande stadsmiljö från de vyer där den är synlig.
Synlighetsanalysen visar att byggnadsvolymen inte ens vid 100 meters höjd
präglar särskilt många vyer i stadskärnan, se figur 31 på sida 39. Däremot
visar synlighetsanalysen att från några betydelsefulla gaturum blir
konsekvenserna stora eller mycket stora.
Bedömningen är att planförslaget medför stora konsekvenser för stads- och
landskapsbilden även om byggnaden bara kommer att synas från vissa
platser inom tätorten och dess omgivning. Detta eftersom skalan helt avviker
från den befintliga inom Ängelholm.
Upplevelsen av förändringen är i viss mån subjektiv och beroende på hur
betraktaren anser att Ängelholm ska utvecklas: om Ängelholms befintliga
småskaliga karaktär bör förstärkas eller om det är positivt att skapa ett nytt
högt betydelsebärande landmärke för Ängelholm.

Förslag till åtgärder
·

·

Om önskan är att byggnaden ska vara ett nytt landmärke för
Ängelholm ställer det höga krav på utformningen men också på att
byggnaden laddas med positiva värden. Arbeta medvetet med
fasadmaterial, ljussättning och volymer i förhållande till omgivningen.
Fortsatt beakta viktiga siktsamband och rörelsestråk i staden och i
närområdet.

Det är viktigt att bevara befintliga träd i parkstråket längs med Rönne å i så
stor utsträckning som möjligt. Träden har ett stort värde för naturkaraktären i
parkstråket. Dessutom kan den höga hotellvolymen till viss del balanseras
med de befintliga stora träden. Träden inom kvartersmark i plankartan har
skyddats i planen genom bestämmelsen n2 Träd får inte fällas och genom att
marklov krävs för trädfällning. Rampen för det underjordiska garage som
medges i planen riskerar att öka risken för att träden i slänten fälls.
Träden bevaras genom att:
·

·

Minimera att befintliga slänter förändras genom schakter eller
fyllningar. (Om marknivåerna förändras kommer träden också att
försvinna då förutsättningarna förändras för trädens rotsystem.)
Studera var stråk och ramper kan anläggas för god tillgänglighet,
men utan att göra skada på befintliga miljöer i slänten i syfte att
bevara park- och naturkaraktären kring ån.

Att allmänheten garanteras tillgänglighet i det för Ängelholm viktiga park- och
landskapsrummet – Rönne å parkstråk. Detta görs genom:
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·

6.2

Att bredda området för PARK längs med ån för att på så sätt
säkerställa att området inte privatiseras.

KULTURMILJÖ
Bedömningskriterier

Storleken på konsekvensen har bedömts utifrån följande
bedömningskriterier.
Stora negativa konsekvenser
·
·

Planförslaget utsläcker ett stort antal kulturhistoriskt värdefulla objekt
eller områden av kommunalt värde.
Planförslaget ger en stor påverkan på värdekärnor inom
riksintresseområden eller inom områden med regionalt
kulturmiljövärde.

Måttliga negativa konsekvenser
·
·
·

Planförslaget ger en stor påverkan på flera objekt eller områden med
lokalt/kommunalt värde
Planförslaget ger en viss negativ påverkan på riksintressen eller
områden med regionalt kulturmiljövärde.
Planförslaget ger ett dominant intryck i ett värdefullt kulturlandskap
eller får en stor påverkan på kulturhistoriskt intressanta strukturer
och samband.

Små negativa konsekvenser
·
·
·

Planförslaget berör ett litet antal objekt med begränsat värde.
Planförslaget ger en begränsad påverkan på kommunalt
skyddsvärda kulturmiljöer eller objekt alternativt mycket begränsad
påverkan på objekt med högre värden.
Planförslaget ger en begränsad påverkan på ett värdefullt
kulturlandskap.

Ringa/inga negativa konsekvenser
·

Planförslaget ger en begränsad påverkan på kommunalt,
skyddsvärda kulturmiljöer men deras huvudsakliga värden består.

Direkta konsekvenser på kulturmiljövärden inom
planområdet
Läget invid södra infarten - betydelsefull plats i staden Ängelholms historia
Ingen direkt påverkan.
Rönne å och årummet som grönt stråk genom Ängelholm
Årummet och dess grönstruktur påverkas negativt genom att vissa
träd och vegetation måste lämna plats för ny bebyggelse. I
planförslaget finns en medvetenhet om detta och flertalet befintliga
stora träd ska bevaras. Frågan är om detta går att realisera i
samband med ett så stort bygge som det handlar om.
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Åpromenaden bevaras och påverkas inte direkt av förslaget,
förutsatt att vegetationen bevaras. Däremot påverkas nuvarande
upplevelse av årummet och åpromenaden inom planområdet, från
att ha varit en fridfull och avskild plats till att bli en mötesplats med
helt andra kvaliteter.
Ängelholms lasarett – viktig representant för stadens utveckling sedan 1800talet
Inom planområdet finns idag en byggnad som uppfördes som
portvaktsbyggnad till Ängelholms lasarett 1937. Byggnaden är
utpekad i Bevaringsprogram för Ängelholm 1987: Klass II. Byggnad
med stort kulturhistoriskt eller miljömässigt värde. Denna byggnad
har enligt planförslaget – i likhet med gällande detaljplan - dömts ut
varför inga bevarandebestämmelser kopplade till detaljplan har
upprättats. Om byggnaden rivs skulle detta vara negativt för
kulturmiljön eftersom det minskar möjligheten att förstå
sjukhusområdets historiska utveckling. I anslutning till
portvaktsbyggnaden finns även rester av en f.d. lasarettspark, i
slänten ner mot åpromenaden.

Precis som i den gällande detaljplanen finns risk för att portvaktsbyggnaden
rivs, även om utgångsläget inte helt säkert kan fastställas förrän det prövats i
ansökan om rivningslov. Om portvaktsbyggnaden rivs får detta direkta
negativa konsekvenser för kulturmiljövärden inom planområdet och de
regionala kulturmiljövärdena knutna till platsen, med Ängelholms lasarett
som viktig representant för stadens utveckling sedan 1800-talet, detta är
dock ingen förändring gentemot nollalternativet. Planen bedöms även
medföra negativa konsekvenser då årummets gröna karaktär förändras,
genom att en liten del av den före detta lasarettsparken i slänten bebyggs.
Även årummets gröna karaktär med stora uppvuxna träd, vilket också är en
kulturmiljökvalitet, riskerar att påverkas negativt inom planområdet.
·

Slutsatsen är att planförslaget kan ge en stor direkt påverkan på
definierade kulturvärden, som är av lokalt och regionalt intresse.
Bedömningen är att planförslaget kan leda till samma stora negativa
konsekvenser på kulturmiljö som nollalternativet.

Visuella konsekvenser på Ängelholms stadsbild
Kulturmiljö kan förutom genom direkt fysisk påverkan även påverkas visuellt.
Ängelholms småstadskaraktär är av regionalt intresse för kulturmiljövården.
En byggnad på drygt 100 m räknat från nollplanet, betydligt högre än något
som hittills uppförts i Ängelholm, ger en negativ visuell påverkan på det
utpekade värdet. Om påverkan blir stor, måttlig eller låg avgörs främst av hur
hög och bred den nya byggnaden blir. I andra hand av dess gestaltning.
1800-talskransen, utanför åslingan, runt den gamla stadskärnan i Ängelholm,
har traditionellt haft en bebyggelse uppförd i en större skala, såväl industri–
som institutionsbyggnader. Tåligheten för storskaliga projekt i detta stadsrum
kan därför sägas vara relativt stor, så länge det inte medför direkt påverkan
på det känsliga årummet.
Den nya byggnaden kommer att bli ett mycket dominerande nutida tillägg i
Ängelholm, både när det gäller skala och utformning. Ängelholms stadsbild
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kommer att påverkas på olika sätt. I stora delar av stadskärnan kommer
byggnaden inte att vara synlig men i några gaturum kommer den att vara
påtaglig. Genom att placera den höga byggnaden ur siktlinjen söderut från
Storgatan reduceras den negativa påverkan i utblicken från detta
betydelsefulla kulturmiljöstråk inom stadskärnan. Att sjukhusområdet åter
vänder en framsida mot den gamla stadskärnan kan också stärka det
visuella samband som ursprungligen fanns mellan lasarett och stad. Genom
att placera byggnaden utanför åslingan ansluter detta till den tradition med
storskaliga projekt som genomförts här sedan 1800-talet fram till idag. Ingen
byggnad har dock varit så hög som den nu föreslagna.
·

Bedömningen är att det nu konsekvensbedömda planförslaget med
en byggnad på drygt 100 m över nollplanet får obetydliga till stora
negativa indirekta konsekvenser på de regionala kulturmiljövärden
Ängelholms stadsbild representerar.

Förslag till åtgärder
För att bibehålla och utveckla kulturmiljövärden inom planområdet och dess
närhet lämnas några förslag på åtgärder som skulle leda till positiva
konsekvenser för kulturmiljön:
·

Skydds- och varsamhetsbestämmelser upprättas för
portvaktsbyggnaden, som idag är utpekad som kulturhistoriskt
värdefull byggnad i Ängelholms bevaringsprogram. Härmed stärks
berättelsen om Ängelholms lasarett. Det finns erfarenhet som vittnar
om värdet av att inom vårdmiljöer behålla vissa äldre platser och
byggnader. Upplevelse av ålder och kontinuitet kan inge trygghet
och lugn i känsliga stunder.

·

I samband med pågående arbete med nytt bevaringsprogram och
kulturmiljön för Ängelholms kommun bör även sjukhusområdet, där
planområdet ingår, inventeras och värderas utifrån dagens
perspektiv.

·

Norr om den ursprungliga lasarettsbyggnaden anlades i slutet av
1800-talet en tidstypisk park och trädgård, vilket är karakteristiskt för
den tidens institutionsmiljöer. En stig, eventuella trappor, befintliga
träd samt rester av staketet som hägnade in sjukhusområdet finns
kvar.

·

Årummet, åpromenaden och dess grönstruktur är generellt omistlig
för Ängelholms stadsbild, så även inom utredningsområdet. Träd och
vegetation bör bevaras i största möjliga utsträckning. De höga träden
som finns här idag skapar en känsla av avskildhet och fridfullhet som
är en befintlig kvalitet att värna. Detta bör fortsatt bevakas genom
planbestämmelse, som idag prickad mark. Träd- och vegetation
kommer att utsättas för stora påfrestningar och risker under
byggtiden. Tydliga krav på skydd av mark och vegetation under
byggtiden måste formuleras för att säkerställa befintliga värden,
liksom krav och riktlinjer för hur återplantering ska göras.
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·

Platsen där fornlämningen ”Horns skansar” eller Väster skans funnits
bör hållas under uppsikt. Om en fornlämning påträffas under
grävning eller annat arbete, ska arbetet omedelbart avbrytas till den
del fornlämningen berörs. Den som leder arbetet ska omedelbart
anmäla förhållandet till länsstyrelsen. KML kap 2. Lag (2013:548).

·

Ett viktigt värde knutet till Rönne å är dess funktion och betydelse
som kommunikationsled. Detta kan förstärkas genom bryggor som
går att angöra.

Figur 34. Portvaktsbyggnaden.

6.3

REKREATION
Bedömningskriterier

Med rekreation avses här möjligheten att utöva en avkopplande aktivitet
utomhus. I bedömningen har följande skala använts:
Stora konsekvenser
·
·

·

Planförslaget förändrar några av de värden som utgör värdegrunden
för objektets klassning som riksintresse för friluftsliv.
Planförslaget förändrar i stor utsträckning möjligheten att röra sig till
och längs med lokala vandrings-, gång- och cykelstråk inom
området.
Upplevelsen av årummets rekreationskvalitet (närrekreation)
förändras kraftigt.

Måttliga konsekvenser
·
·

Planförslaget gör ett måttligt ingrepp i de värden som utgör
värdegrunden för objektets klassning som riksintresse för friluftsliv.
Planförslaget förändrar i måttlig utsträckning möjligheten att röra sig
till och längs med lokala vandrings-, gång- och cykelstråk inom
området.
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·

Upplevelsen av årummets rekreationskvalitet (närrekreation)
förändras måttligt.

Små konsekvenser
·
·

Planförslaget medför viss förändring vad gäller möjligheten att röra
sig till och längs med lokala vandrings-, gång- och cykelstråk.
Upplevelsen av årummets rekreationskvalitet (närrekreation)
förändras lite.

Ringa/inga konsekvenser
·

·

Planförslaget påverkar inte eller har en mycket liten påverkan på
möjligheten att röra sig till och längs med lokala vandrings-, gångoch cykelstråk.
Upplevelsen av årummets rekreationskvalitet (närrekreation)
förändras inte.

Konsekvenser för rekreation
Hela Rönne å ingår i riksintresse för friluftsliv, enligt 3 kap miljöbalken, där
vissa delar är bebyggda och andra delar brukas som t ex jordbruksmark.
Ytterligare en byggnad i stadsmiljö, en naturlig bebyggelseutveckling,
bedöms inte påverka nuvarande tillstånd.
Planförslaget bibehåller intakt gång- och cykelstråk längs åpromenaden och
medger mindre anordningar i vattenmiljön vid Rönne å. Tillgängligheten till
årummet kan öka genom att hotellbyggnaden medger entré mot PARK. På
detta sätt kan tillgängligheten för funktionsnedsatta öka, eftersom slänten ner
mot ån i övrigt är brant och gör det svårt för vissa personer att nyttja.
Möjligheten till rekreation i stadsnära läge invid Rönneå bedöms därmed ge
små positiva konsekvenser av planförslaget. Upplevelsekvaliteten kan dock
antas försämras då den höga byggnaden är dominerande i miljön samt att
fler personer kan tänka sig nyttja ytorna. Även skuggeffekter på
eftermiddagen i parkmiljön norr om ån, kan ge negativa effekter för
rekreationen i området.

Slutsats
Planförslaget bedöms inte medföra några konsekvenser för riksintresset eller
de kommunala intressen i form av vandrings-, gång- och cykelleder som
finns i området. Tillgängligheten bedöms öka liksom nyttjandegraden av
rekreationsytorna då fler människor kan komma att röra sig inom
planområdet. Kvaliteten på rekreationsmiljön bedöms försämras i och med
att en hög byggnad blir synlig i årummet. Totalt sett bedöms planförslaget
därmed ge både små positiva konsekvenser i form av ökad tillgänglighet och
måttligt negativa konsekvenser för rekreationen i området då kvaliteten på
rekreationsmiljön kan upplevas som försämrad.

Förslag till åtgärder
För att inte ge upplevelse av att den tillgängliga ytan för allmänheten minskar
bör området mellan hotell och åpromenaden utformas så att det inte
uppfattas som att det endast är till för hotellets gäster.
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6.4

NATUR
Bedömningskriterier

Stora konsekvenser
·
·

Planförslaget utgör en betydande påverkan på värdekärnor inom
riksintresseområden eller områden av regionalt naturmiljövärde.
Planförslaget påverkar den biologiska mångfalden i en stor
utsträckning.

Måttliga konsekvenser
·
·

Planförslaget utgör en viss påverkan på riksintresseområden eller
områden av regionalt naturmiljövärde.
Planförslaget ger en måttlig men mätbar påverkan på den biologiska
mångfalden.

Små konsekvenser
·

Planförslaget ger en liten men mätbar påverkan på den biologiska
mångfalden.

Ringa/inga konsekvenser
·

Planförslaget ger ingen risk för mätbar påverkan på den biologiska
mångfalden.

Konsekvenser för natur
Rönne å är av riksintresse för naturvård främst på grund av sina limnologiska
värden. Ingen ytterligare exploatering sker direkt i anslutning till ån, och
därmed undviks påverkan på till exempel lax och havsöring. Påverkan på
Rönneås limnologiska värden ändras inte i och med det nya planförslaget.
Riksintresset för naturvård bedöms därmed inte påverkas av detaljplanen
jämfört med nollalternativet.
Det är viktigt att träd och vegetation som omger ån bevaras i största möjliga
utsträckning genom plankartan.
Ytterligare komplettering av träd skulle förbättra livsmiljön i och längs
vattendraget.
På artportalen finns registrerade fynd av spillkråka, utter, skogsalm och gulvit
blekspik. Spillkråka lever främst i skogsmiljöer och det registrerade fyndet
från artportalen är endast tillfälligt. Det största hotet mot utter är miljögifter
som har en stor negativ effekt på arten och det är viktigt att utsläpp av
miljögifter inte sker i och med byggnation enligt den nya detaljplanen. Annan
påverkan kommer till exempel från mänsklig störning där åtgärder kan vara
att skyddande vegetation, buskar och träd bevaras eller skapas utmed ån.
Miljön för utter och annan fauna är redan utsatt för mänsklig störning och
planförslaget innebär ej någon ytterligare störning jämfört med
nollalternativet.
De äldre träden ges förutsättningar att fortleva inom planområdet i området
där plankartan anger PARK. Inom den prickade marken finns risk att träden
behöver tas ner för att anlägga en ramp till garaget (beteckning n1 i
plankartan). Då hela ytan prickad mark har beteckningen n1, så finns
teoretiskt en risk att ca hälften av träden väster om Södra vägen kan tas ner i
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och med planförslaget. Dock behöver marklov sökas och beviljas för
trädfällning av vissa träd, vilket skyddar träden i viss utsträckning. Den alm
som finns i området står inom ett sådant område.
I planbeskrivningen anges att träd som inte kan behållas föreslås ersättas.
För de träd som avverkas i samband med utbyggnaden av området så bör
kompensationsåtgärder genomföras. Kompensationsåtgärder innebär att det
planteras nya träd på andra platser inom området eller i närheten av
området.
Förutsättningarna för arter i området skulle kunna förändras i och med
föreslagen plan om hälften av träden avverkas.

Slutsats
Planförslaget maximala nyttjande skulle kunna leda till att många av
planområdets äldre träd kan tas ner, vilket leder till en viss förändring av
förutsättningarna för den biologiska mångfalden. Konsekvensen för
naturmiljön blir därför liten negativ påverkan. Dock bedöms konsekvensen
jämfört med nollalternativet som något mindre negativ, då fler träd skulle
behöva fällas för att utnyttja gällande detaljplan maximalt.

Förslag till åtgärder
Mycket höga viten bör sättas på de träd som ska bevaras, vilka annars kan
riskera att försvinna vid beviljande av marklov.
Vid avverkning av träd ska återplantering ske genom Alnarpsmodellen, vilket
innebär att nedtagna träd kompenseras. I första hand ska detta ske inom
planområdet, i andra hand längs årummet.
Träden skyddas fysiskt genom inhägnad under byggtid. Även hela
rotsystemen måste skyddas mot kompaktering eller grävning.
Planen bör förhindra att slänten ner mot ån kan terrasseras eller omformas
genom stödmurar som i sig förändrar markens förutsättningar till att hysa en
naturlig vegetation. Utformningen av garaget utgör en risk för att äldre träd i
området kommer att ersättas av yngre träd. En noggrann projektering och
etablering bör eftersträvas.
Ytterligare vegetation utmed ån skulle förbättra vattenmiljön.
Vid plantering av nya träd ska inhemska växtarter väljas.

6.5

VATTEN
Bedömningskriterier

Stora negativa konsekvenser
·
·

Planförslaget innebär stor risk för att miljökvalitetsnormer för Rönneå
inte kan följas.
Det finns stor risk för att planförslaget inte tar hänsyn till nivån vid
översvämning av Rönne å.
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Måttliga negativa konsekvenser
·
·

Planförslaget innebär måttlig risk för att miljökvalitetsnormer för
Rönneå inte kan följas.
Det finns måttlig risk för att planförslaget inte tar hänsyn till nivån vid
översvämning av Rönne å.

Små negativa konsekvenser
·
·

Planförslaget innebär liten risk för att miljökvalitetsnormer för
Rönneå inte kan följas.
Det finns liten risk för att planförslaget inte tar hänsyn till nivån vid
översvämning av Rönne å.

Ringa/inga konsekvenser
·
·

Planförslaget innebär ingen risk för att miljökvalitetsnormerna för
Rönne å inte kan följas.
Det finns ingen risk för att planförslaget inte tar hänsyn till nivån vid
översvämning av Rönne å.

Vid bedömning av risk för att planområdet översvämmas har ett scenario
använts, vilket motsvarar ett framtida klimatpåverkat 100-årsflöde i Rönne å i
kombination med ett framtida klimatpåverkat 100-årsvattenstånd i
Skälderviken.

Konsekvenser dagvatten
Ängelholms kommun har tagit fram en dagvattenpolicy som redovisar
kommunens riktlinjer för dagvattenhantering det vill säga hur avledning,
uppsamling och eventuell rening av dagvatten ska ske i ett planlagt område.
Framför allt förespråkas en öppen, lokal dagvattenhantering i syfte att skapa
ett långsiktigt hållbart dagvattensystem där belastningen på recipienter och
ledningsnät minimeras.
För att bedöma om det finns ett reningsbehov av dagvattnet finns det i
dagvattenpolicyn angivet en metod som utgår från markanvändningen och
recipientens känslighet för påverkan. Utifrån dessa parametrar bedöms om
det finns behov av rening av dagvattnet.
I planförslaget bedöms ny bebyggelse medföra att marken hårdgörs i samma
utsträckning som tidigare. Inom planen planeras för gator, parkmiljö och en
högre byggnad för hotell-, sjukhusvård-, kontor- och konferensändamål.
Föroreningshalterna i dagvattnet till följd av planen bedöms enligt
kommunens dagvattenpolicy som låga till måttliga på kvartersmark, se Tabell
3, där planområdet antagits motsvara förhållandena för ”Stadskärnans
bostads- och handelsområden” och ”Bostadsområden (flerfamiljshus) och
handelsområden”. Nivåerna bedöms som låga på gatorna.
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Tabell 3. Uppskattade föroreningshalter i dagvatten utifrån markanvändning, (Dagvattenpolicy
för Ängelholms kommuns, 2015). Inringade värden har använts.

Eftersom inga större parkeringsytor planeras inom området bedöms
föroreningshalten från området sammantaget vara ”Låga”. Rönne å har i
analysen klassats som en mycket känslig recipient. Utifrån den tabell som
upprättats, se Tabell 4, föreligger inga reningskrav på dagvattnet från
planområdet.

Tabell 4. Reningskrav utifrån recipient och föroreningshalter i dagvattnet. (Dagvattenpolicy för
Ängelholms kommuns, 2015).
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Konsekvenser vattenkvalitet Rönne å
Den planerade hotell- och konferensbyggnaden bedöms inte påverka
vattenkvaliteten i Rönne å vare sig positivt eller negativt. Eftersom
planförslaget bibehåller parkmark närmst ån medför detta ingen fysisk
påverkan på ån och ger därmed inga negativa konsekvenser på vattenmiljön.

Konsekvenser översvämningsrisk
Enligt SMHIs rapport från 2016 (se avsnitt 4.5.3.) används scenario 3, som
lämpar sig för utvärdering av översvämningsrisker och för planering av
framtida bostäder längs Rönne å. Scenario 3 innebär ett framtida
klimatpåverkat 100-årsflöde i Rönne å i kombination med framtida
klimatpåverkat 100-årsvattenstånd i Skälderviken. Utifrån detta scenario har
en tvärsektion tagits fram i anslutning till Tullportsbron som visar att vattnet
riskerar att stiga till +3,79 meter i höjdsystemet RH2000.
Vid placeringen av byggnaden inom detaljplanen har hänsyn tagits till risken
för stigande havs- och vattennivåer och översvämning. Lägsta nivå för färdigt
golv för användningen tillfällig vistelse är +4,0 meter i höjdsystemet RH2000
och för den lägre byggnaden +6,0 meter i höjdsystemet RH2000. I
plankartan är angivet att lokaler, källare eller liknande som uppförs under
+4,0 meter ska utföras vattentäta upp till denna höjd.
Planförslaget medger samma möjlighet för åns högvatten att delvis svämma
över gång- och cykelvägar som nuvarande detaljplaner. Promenadstråket
längs med Rönne å har tidigare översvämmats områdesvis och så kommer
fortsatt att ske om inga åtgärder tas. Erosionen kan innebära att intilliggande
mark skadas (Översvämningar i Ängelholms kommun, 2010). Eftersom inga
förändringar planläggs nära strandlinjen medför planförslaget ingen ökad risk
för erosion eller förändrade flödesregimer i ån.
Planförslaget bedöms därmed sammantaget inte medföra några
konsekvenser för översvämningsrisken för Rönneå och vid planering av
området tagit hänsyn till risk för ökade vattennivåer. Eventuellt arbete som
sker i vattenområde betraktas enligt Miljöbalken som vattenverksamhet som
ska tillståndsprövas. För vissa typer av arbeten kan istället en anmälan göras
hos Länsstyrelsen.

Slutsats
Andelen hårdgjord yta i planförslaget bedöms vara likvärdigt med
nollalternativet. Föroreningshalten i dagvattnet bedöms vara låg varför inget
reningskrav föreligger. Vattenkvaliteten på Rönneå bedöms inte påverkas. I
planförslaget är höjder på färdigt golv anpassade så att dessa inte
översvämmas i det scenario som beskrivits. Eftersom inga åtgärder planeras
nära ån, bedöms inte planförslaget medföra ökad risk för erosion eller
förändrade flödesregimer i ån. Planen medför därmed inga/ringa
konsekvenser för vatten.

Förslag till åtgärder
Även om halten av föroreningar i dagvattnet bedömts som låga, kan åtgärder
för rening bidra till att halterna blir ännu lägre. Lokalt omhändertagande av
dagvatten är alltid önskvärt.
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6.6

MARK OCH GEOTEKNIK
Bedömningskriterier

Bedömningen har utgått ifrån om planförslaget bedöms medföra
stor/måttlig/liten/ringa eller ingen risk för att påverka markens stabilitet och
erosionsrisk ner mot Rönneå.

Konsekvenser för mark och geoteknik
Sigma Civil AB har på uppdrag av Hälsostaden Ängelholm AB utfört flera
geotekniska markundersökningar i området.
Undersökningarna visar att:
·
·
·
·

·

·

Jordlagren under fyllning eller mulljord utgörs ställvis av finsand på
siltig lera och jorddjupet uppgår till över 50 m.
Grundläggning av höga byggnadsdelar behöver ske på pålar,
förslagsvis kohesionspålar.
Installation av pålar kan ge upphov till omgivningspåverkan såsom
massundanträngning, buller och vibrationer etc.
Utifrån antagna placeringar av planerad byggnad och förhållanden
visar utförda beräkningar att stabiliteten mot Rönne å är
betryggande.
Risken för erosion som påverkar stabilitetsförhållanden bedöms vara
låg inom det aktuella området. Strandkanten utgörs till största del av
sten och gräsbeklädda ytor som ej är erosionsbenägna. (Sigma Civil
AB, 2019)
Risken för ras och skred bedöms som låg utifrån
stabilitetsberäkningar.

Resultat från stabilitetsberäkningar samt rekommendationer presenteras i
den separata rapporten PM Beräkningar upprättad av Sigma Civil AB 201903-27.

Slutsats
Erosionsrisken bedöms som låg. Utifrån de utförda beräkningarna samt med
avseende på utförd känslighetsanalys bedöms stabilitetsförhållandena vara
erforderliga inom det aktuella området. Konsekvensen bedöms därmed som
ringa.

Förslag på åtgärder
Kompletterande undersökningar krävs i detaljprojekteringsskedet när
byggnadens slutliga utformning och omfattning bestämts.
I Ängelholms kommun finns områden med radon, varför lokalt förhöjda halter
av markradon inte kan uteslutas. Den som avser att bebygga området
ansvarar för att tillräckliga skyddsåtgärder vidtas.
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6.7

MÄNNISKORS HÄLSA
Bedömningskriterier

Stora konsekvenser
·
·
·

Planförslaget medför stor påverkan på sjukhusverksamheten.
Planförslaget medför en förändradtrafikmiljö.
Planförslaget medför att trafikbullernivåerna förändras i stor
utsträckning.

Måttliga konsekvenser
·
·
·

Planförslaget medför måttlig påverkan på sjukhusverksamheten.
Planförslaget medför en måttligt förändrad trafikmiljö.
Planförslaget medför att trafikbullernivåerna förändras i måttlig grad.

Små konsekvenser
·
·
·

Planförslaget med för liten påverkan på sjukhusverksamheten.
Planförslaget medför en liten förändrad trafikmiljö.
Planförslaget medför att trafikbullernivåerna förändras i liten grad.

Ringa/inga konsekvenser
·
·
·

Planförslaget med för ingen/ringa påverkan på
sjukhusverksamheten.
Planförslaget medför ingen/ringa förändrad trafikmiljö.
Planförslaget medför ingen/ringa förändring av trafikbullernivåerna.

Hotell knutet till sjukhusverksamheten
Syftet med detaljplanen är att uppföra en hotellbyggnad. Hotellet knyts till
sjukhuset i form av ett ”Hälsohotell” som ger möjlighet för patienter och
anhöriga att bo där under sin sjukhusvistelse. Det kan leda till bättre
resursanvändning på sjukhuset och därmed i förlängningen bidra till ökad
hälsa. Planförslaget bedöms i detta avseende medföra positiva
konsekvenser för hälsa.

Trafik
En utredning har gjorts för att beskriva trafik- och bullersituationen i
planområdet (Sweco 2017). Med ett planområde som ligger centralt och nära
järnvägsstation, busshållplats och gång- och cykelstråk finns möjlighet att
välja kollektiva transportsätt, cykla eller gå. För bilister kommer
hotellbyggnaden kunna nås via Landshövdingevägen och Södra vägen.
Hotellbyggnaden, som även innehåller restaurang, bar och konferens, har
beräknats generera ungefär 177 bilresor om dagen, varav 80% bedöms
fördela sig mot öster om 20% mot väster på Landshövdingevägen.
En bedömning har gjorts över framtida trafikmängder på Södra vägen och
Landshövdingevägen år 2040. För detta har Trafikverkets uppräkningstal för
personbilar i Skåne använts. Uppräkningstalet ska täcka exploatering,
ekonomisk tillväxt med mera vilket innebär att exploatering av
sjukhusområdet och hotellet ingår i detta tal. Tabell 5 visar beräknade
trafikflöden på berörda vägar idag, år 2040 samt hur trafiken från
planförslaget bedöms fördela sig på detta vägnät.
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Tabell 5. Beräknade trafikflöden år 2040 (antal fordon/dag) (Sweco 2017).

Vägsträcka

ÅDT idag

Trafikalstring
planförslaget

ÅDT 2040

3 932 *

35

5 480****

10 369 *

140

15 842****

Södra vägen

855 **

160

1 095 *****

Carl XV:s bro

105 ***

Landshövdingevägen
Väster om Södra vägen

Landshövdingevägen
Öster om Södra vägen

105

*Uppräknade trafikflöden till idag från uppmätta värden 2015 (väster om Södra vägen) och 2011 (öster om
Södra vägen)
**Antaget värde
***Baseras på dagens busstrafik, antas oförändrad år 2040.
****Uppräknade trafikflöden till år 2040, baserat på Trafikverkets uppräkningstal för personbilar i Skåne.
*****Eftersom Södra vägen är en återvändsgata bedöms ingen generell trafikökning inträffa här. Ökningen
består istället av en tillkommande trafikalstring på grund av omdistribution av sjukhusverksamheten.

Planförslaget medför att trafikflödena ökar, framför allt på Södra vägen, men
även på Landshövdingevägen. Ökningen bedöms inte påverka
framkomligheten på dessa vägar. I högtrafik på morgon och kväll kan det
dock under korta stunder uppstå köer med ett fåtal bilar på
Landshövdingevägen. Av denna anledning har korsningen mellan
Landshövdingevägen och Södra vägen särskilt studerats. Studierna visar att
det är mest fördelaktigt att låta korsningen behålla sitt nuvarande utseende
eftersom det ger god framkomlighet både för kollektivtrafiken på Södra
vägen och för genomfartstrafiken på Landshövdingevägen.
Trafikutredningen visar att det behövs ungefär 78 nya parkeringsplatser för
byggnadens anställda och besökare. Dessa kan förläggas i källargarage
under planerad byggnad.
Varuleveranser till och från den nya byggnaden sker gemensamt med
sjukhusets varumottagning som finns ”bakom” badhuset och är
sammankopplat med en kulvert.

Buller
Bullerberäkningarna som är utförda för år 2040 visar att den ekvivalenta
medelnivån ökar med i genomsnitt 1,2 dB(A) vid fasad för de undersökta
fastigheterna. Ökningen beror främst på grund av den trafikökning som enligt
Trafikverkets uppräkningstal uppkommer på grund av exploateringar,
ekonomisk tillväxt med mera. För den trafikökning som beräknas tillkomma
på grund av planförslaget påvisar modellen ingen signifikant ökning av
ljudnivån.
Samtliga fastigheter längs Landshövdingevägen och Södra vägen har
tillgång till ett område inom fastighetsgräns där maximala ljudnivån
understiger 70 dBA från vägtrafik.
För att bedöma ekvivalent ljudnivå på uteplats sammanvägs ljudnivån från
både väg och spårtrafik. Ljudnivån förändras inte nämnvärt mellan de olika
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beräkningsfallen eftersom tågtrafiken har en stor inverkan på resultatet. De
flesta fastigheter uppnår riktvärdet 55 dB(A), men det finns ett antal
fastigheter där ljudnivån överskrids. Ansvarig för störningar och åtgärder
ligger vanligtvis hos väg- respektive spårhållaren. När åtgärder eller andra
försiktighetsmått övervägs för att begränsa bullerstörningar ska nyttan av
dem vägas mot kostnaderna.
För hotellverksamheten är det möjligt att dimensionera fasad och fönster för
att uppnå vald ljudklass.

Slutsats
Planförslaget medför positiva konsekvenser för sjukhusverksamheten
eftersom Hälsohotellet ger möjlighet att avlasta andra delar av
verksamheten.
Planförslaget kommer att medföra en trafikökning, vilken procentuellt sett är
störst på Södra vägen. Ökningen bedöms inte påverka framkomligheten på
berörda vägar. Vägens utformning, där ingen genomfartstrafik är möjlig på
Södra vägen och befintlig cirkulationsplats föreslås vara kvar, bedöms gynna
låga hastigheter vilket bidrar till god trafiksäkerhet. Trafiksituationen bedöms
sammantaget få en liten negativ konsekvens.
Ljudmiljön för bostäder längs Landshövdingevägen och Södra vägen år 2040
beräknas vara över gränsvärdet för buller från väg varför åtgärdsprogram
behöver övervägas generellt. Planförslaget bedöms medföra ringa förändring
av trafikbullernivåerna vilket ger en liten negativ konsekvens.

Förslag till åtgärder
Inga åtgärder bedöms behövas för aktuell plan.

6.8

BESKUGGNING
Bedömningskriterier

Stora negativa konsekvenser
·

Risk för ändrade skuggförhållanden som i hög utsträckning påverkar
omgivande bostäder och grönområden under stor del av året.

Måttliga negativa konsekvenser
·

Risk för ändrade skuggförhållanden som i mindre utsträckning
påverkar omgivande bostäder och grönområden under stor del av
året.

Små negativa konsekvenser
·

Risk för ändrade skuggförhållanden som i mindre utsträckning
påverkar omgivande bostäder och grönområden under begränsade
delar av året.

Ringa/inga negativa konsekvenser
·

Ingen påverkan på skuggförhållanden i närheten av planerad
byggnad.
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Konsekvenser för beskuggning
Inom ramen för de parallella arkitektuppdrag som gjorts för planområdet har
studier av skuggan gjorts. Det visar att skuggan under högsommar kommer
att påverka sjukhusområdet, medan den under våren kan sträcka sig bort
mot bostäderna norr om ån.

Figur 35. Illustration av skuggpåverkan av en hög byggnad. Bilder hämtat ur AWLs bidrag
Hälsohotellet Ängelholm.

De långa skuggor som uppkommer genom en maximal utbyggnad i enlighet
med planförslaget bedöms leda till måttliga konsekvenser av skuggpåverkan
eftersom de berör bostäder, men endast under delar av året och under
kortare stunder då skuggan av en smal byggnad passerar relativt snabbt.

Slutsats
Under delar av året kommer skuggan av en hög byggnad påverka bostäder i
nordväst, norr och nordöst vilket bedöms medföra måttliga negativa
konsekvenser för skuggförhållanden i området. Nollalternativet bedöms
medföra små konsekvenser.

Förslag till åtgärder
Skuggeffekter har delvis mildrats genom att byggnadens utformning är smal,
men kan ytterligare anpassas genom att välja en lägre byggnad som
påverkar omgivande miljöer i mindre omfattning än exempelvis en högre
byggnad.

6.9

VINDFÖRHÅLLANDEN
Bedömningskriterier

Stora negativa konsekvenser
·

Risk för ändrade vindförhållanden i närheten av planerad byggnad
under en längre del av året och försämrade möjligheter för kort- och
långvarigt uppehåll kring Rönne å.

Måttliga negativa konsekvenser
·

Risk för ändrade vindförhållanden i närheten av planerad byggnad
under delar av året och försämrade möjligheter för långvarigt
uppehåll kring Rönne å.
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Små negativa konsekvenser
·

Risk för ändrade vindförhållanden i närheten av planerad byggnad
under delar av året men ingen försämring av möjligheter för uppehåll
kring Rönne å.

Ringa/inga negativa konsekvenser
·

Ingen risk för ändrade vindförhållanden i närheten av planerad
byggnad.

Konsekvenser för vindar och höga hus
SMHI (2018) har utfört en vindkomfortstudie i syfte att utvärdera
Hälsohotellets påverkan på vindförhållanden. Resultatet har satts i relation till
komfortkriterier för vindhastighet och även byggnadens effekt som
vindförstärkare. Förstärkning av vinden innebär hur vinden på 2 meters höjd
över marken förstärks i bebyggelsen vid olika vindriktningar. De punkter i
byggnadsgeometrin som i denna studie ansetts vara av särskilt intresse finns
utplacerade och namngivna i Figur 36.

Figur 36. Platser vars vindkomfort studeras i detalj: 1) Stråket. 2) Uteservering. 3) Gångstråk. 4)
Åpromenaden, 5) Entré och 6) Yta framför högdel. Angivelserna i grönt är hänvisningar till
omgivande byggnader. Vattenområdet i Rönne å omfattas ej längre av planförslaget, men är
med i kartan då detta togs bort i sent skede.

Studien visar att Hälsohotellets högdel kommer att påverka vindklimatet på
gatunivå. Årsmedianen av vindhastigheten har sammanställts för samtliga sex
punkter och sedan relaterats till komfortkriterier för vindhastighet. En
sammanställning för alla vindriktningar över hela året visas av Tabell 6.
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Tabell 6. Sammanställning för alla vindriktningar över hela året. Intervallen anger minimum och
maximum för platsen/ytan. Skalan är tagen från Glaumann och Westerbergs gränsvärden för
upplevd vindhastighet (längre stillasittande) samt Glaumann och Westerbergs kriterier för
vindkomfort vid långvarigt stillasittande/stillastående. Önskvärda förhållanden enligt dessa
kriterier markeras med grönt, gult överskrider denna nivå. Färgkodningen inkluderar det högsta
värdet i intervallet oavsett hur stor del av ytan detta motsvarar.

Tabellen visar att ingen av platserna klarar komfortkriteriet för längre
stillasittande/stillastående under hela året. I övrigt sammanfattar
komfortstudien att:
Ø De platser i geometrin som är tänkta att användas för långvariga
uppehåll, Uteserveringen (2) och Ytan framför högdelen (6), klarar
delvis komfortkriterierna för detta.
Ø Stråket (1), Gångstråket (3) och Åpromenaden (4) lämpar sig för
kortvariga uppehåll.
Ø För Uteserveringen (2) samt Gångstråket (3) finns en viss risk att
turbulens kan påverka vindkomforten negativt.
Ø Entrén (5) och passagen mellan entrén och befintlig sjukhusbyggnad
är väldigt vindutsatt. Entrén lämpar sig endast för kortvariga uppehåll
och för promenad.
Utöver Uteserveringen (2) och Ytan framför högdelen (6) är Stråket (1) och
Åpromenaden (4) är av störst intresse eftersom det är här förbipasserande
människor kommer röra sig. Dessa punkter lämpar sig för kortvariga
uppehåll, men klarar inte komfortkriterierna för långvarigt uppehåll. Det är
dock möjligt att vegetationens naturliga vindskydd, t ex träden längs Rönne
å, vid planerad nybyggnation erbjuder mer skydd än vad som inkluderats i
beräkningen. Under sommarmånaderna är vindhastigheten något lägre,
vilket tillsammans med en ytterligare vindskyddande effekt av träden skulle
kunna innebära att platserna lämpar sig för långvarigt uppehåll sommartid
(SMHI, 2018).

Slutsats
Hälsohotellets står på 80 meters höjd ensamt i väst- och ostvinden och detta
kommer innebära en påverkan på vindklimatet på gatunivå. Detta påverkar
bland annat möjligheterna för långvarigt uppehåll längs Åpromenaden (4)
under vinterhalvåret eftersom medelvindhastigheten är högre då.
Konsekvenserna under sommaren är mindre då medelvindhastigheten är
lägre. Därmed bedöms byggnaden medföra måttliga negativa konsekvenser
för vindförhållanden på platsen. Det är en annorlunda situation än i
nollalternativet, där de bedöms vara små eftersom tillåten byggnadshöjd
endast är 4-6 våningar.
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Förslag till åtgärder
Vindskyddande åtgärder behövs för att säkerställa god komfort på samtliga
markerade platserna, framförallt Stråket (1) och Åpromenaden (4) där
förbipasserande kan tänkas uppehålla sig, och på passagen mellan entrén
och sjukhusbyggnaden. Höga vindhastigheter kan mildras genom
exempelvis plantering av träd eller buskar och genom utskjutande tak
omkring byggnadens hörn. För ytterligare riktlinjer kring platsspecifika
vindskyddande åtgärder hänvisas till vindkomfortstudien (SMHI, 2018).

6.10 STADSUTVECKLING
Hälsohotellet kan indirekt medföra stora konsekvenser för Ängelholms
stadsutveckling. Det kan öppna upp för en mer tillåtande syn på höga
byggnader inom Ängelholm. Utvecklingen skulle då kunna gå från en stad
med en enhetlig, låg bebyggelse till varierade byggnadshöjder och
heterogena stadsmiljöer. Ängelholm kan då bli en stad med flera höga
byggnader som konkurrerar sinsemellan som landmärken.

7

NOLLALTERNATIVETS
KONSEKVENSER

Ingen alternativ plats finns utpekad för Hälsohotellet. Om inte detaljplanen
antas så kan inte Hälsohotellet byggas, vilket kan leda till att nyttjandet av
sjukhuset försämras något då avlastande funktioner inte kommer att finnas
på det sätt som har varit utgångspunkt för planförslaget. De positiva
konsekvenser för sjukhusverksamheten samt utvecklingen av sjukhuset som
ett hälsohotell skulle medföra uteblir i nollalternativet.
Bedömningen är att stads- och landskapsbilden kan komma att förändras på
det lokala planet i nollalternativet, dvs om de befintliga detaljplanerna
bibehålls och utnyttjas. Nollalternativet bedöms ge måttliga negativa
konsekvenser för stads- och landskapsbilden på grund av att bebyggelse i
sex våningar hamnar nära årummet och på så sätt blir väldigt synligt
norrifrån, från Storgatan samt från årummet.
När det gäller kulturmiljön och nollalternativets konsekvenser finns en
ovisshet angående portvaktsbyggnadens framtid då den anses i dåligt skick
och som svåranvänd i verksamheten. I gällande plan ligger byggnaden med
användningsbestämmelsen DC men utan bestämmelser för tillvaratagande
av kulturvärden. I planförslaget ges den inte några sådana bestämmelser
utan där kommer den att ligga på korsmark som får beteckningen b3 vilket
innebär att marken får anordnas för underjordisk parkering och byggas över
med planteringsbar mark. I övrigt sker ingen direkt påverkan på den
kulturhistoriska stadskärnan. Sjukhusområdets historia är fortsatt läsbar
genom att resterna av den f.d. lasarettsparken lämnas orörda och framförallt
om portvaktsbyggnaden skulle rustas upp och bevaras.
Lägre byggnader, upp till sexvåningar, kan tillföras inom kvartersmarken i de
befintliga detaljplanerna. Detta skulle påverka årummet till viss del då träden
i området delvis skymmer byggnader inom sjukhusområdet. Samlat bedöms
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de rekreativa värdena påverkas mindre i ett nollalternativ jämfört mot
planförslaget.
De nu gällande PARK-områdena kommer att kunna medge fortsatt grönt
stråk utmed ån. Naturvärdena förändras i likhet med planförslaget, men vid
fullt utnyttjad byggrätt skulle alla träd inom kvartersmarken behöva avverkas,
d.v.s. fler än i planförslaget. Konsekvensen bedöms som måttligt negativ
eftersom den biologiska mångfalden i området troligen minskar. Inga hotade
arter påverkas dock negativt. Konsekvensen blir därmed större i
nollalternativet än i planförslaget. Bullersituationen bedöms likvärdig för
nollalternativet som för planförslaget. Vindkomforten bedöms bättre i
nollalternativet än i planförslaget.

8

MILJÖKVALITETSNORMER

Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt styrmedel som regleras i 5 kap.
Miljöbalken. En miljökvalitetsnorm ska ange de föroreningsnivåer eller
störningsnivåer som människor kan utsättas för utan fara för olägenheter av
betydelse eller som miljön eller naturen kan belastas med utan fara för
påtagliga olägenheter. För närvarande finns miljökvalitetsnormer för
luftkvalitet, vattenförekomster, fisk- och musselvatten och buller.
Miljökvalitetsnormerna för buller är inte tillämpbara i tätorter under 100 000
invånare och behandlas därför inte vidare här. Inte heller
miljökvalitetsnormer för luft utreds då det i Ängelholm inte finns problem med
luftföroreningar som påverkar luftkvaliteten i den utsträckningen.

8.1

VATTENFÖREKOMST

Aktuell vattenförekomst ”Rössjöholmsån-Hunserödsbäcken” är enligt VISS,
(Vatteninformationssystem Sverige) klassad till ”måttlig” ekologisk status och
”ej god” kemisk status (2017-09-19). Miljöproblem är övergödning och
syrefattiga förhållanden, miljögifter, förändrat habitat genom fysisk påverkan
och främmande arter. Kvalitetskravet är att God ekologisk status skall
uppnås till år 2027. Vad gäller god kemisk ytvattenstatus skall detta uppnås
även om det ges undantag för bromerad difenyleter samt Kvicksilver och
kvicksilverföreningar då det bedöms vara tekniskt omöjligt att uppnå god
kemisk ytvattenstatus.
Grundvattenförekomst Ängelholm-Ljungbyhed omfattar hela Ängelholms
kommun och finns således inom planområdet. Grundvattenförekomsten är
en sedimentär bergförekomst och har god kemisk och kvantitativ status.
Negativa påverkningskällor är diffusa källor i form av jordbruk och urban
markanvändning.
Om byggnadsdelarna under grundvattennivån görs täta kommer
grundvattennivån återgå till sin tidigare nivå efter byggnationen. Enligt
planbestämmelserna ska källare, lokaler mm som uppförs under +4 meter
RH2000 göras täta. Planen bedöms inte påverka vattenförekomsternas
kvalitet eller kvantitet i sådan omfattning att miljökvalitetsnormerna inte kan
uppnås.
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8.2

FISK- OCH MUSSELVATTEN

Miljökvalitetsnormer enligt fisk- och musselvattenförordningen gäller för
Rönne å. Från Herrevadskloster till mynningen av Rönne å omfattas
vattendraget av miljökvalitetsnorm för laxﬁskevatten, vilket inkluderar aktuell
vattenförekomst ”Rössjöholmsån-Hunserödsbäcken”.
Planen bedöms inte medföra sådan påverkan på vattenområdet att
miljökvalitetsnormerna för fisk- och musselvatten inte kan uppnås.

9

STRANDSKYDD

Strandskyddet återinförs i och med den nya detaljplanen och skäl för att få
dispens från strandskyddet anges i miljöbalken 7 kapitlet 18c§.
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering
är väl avskilt från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och
behovet inte kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan
genomföras utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som
inte kan tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget
intresse.
I planförslaget föreslås att strandskyddet upphävs inom kvartersmark samt
allmän platsmark gata. Genomförandet av detta planförslag prövas enligt
punkt 1 att området redan tagits i anspråk. En stor del av kvartersmarken
utgörs idag av parkeringsyta, se Figur 37.

Figur 37. Planområdet fotograferat i maj 2017.
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Planförslaget innebär därmed att strandskydd återinträder för skogsområdet
som planläggs som PARK och NATUR. Detta innebär att planen medger en
förstärkning av strandskyddet jämfört med nollalternativet och nuläget.
Allmänheten kommer därmed även fortsättningsvis garanteras tillträde till
årummet. Beroende på typ av skötsel och utformning av kvartersmarken kan
det uppfattas som om området tillhör hotellets gäster, varför det är viktigt att
tydliggöra att allmänheten kan röra sig i området.
Planförslaget bedöms inte heller försämra livsbetingelserna för någon känd
hotad flora och fauna i området.

10 MILJÖMÅL
Riksdagen har beslutat att vi i Sverige ska lösa våra miljöproblem nu och inte
överlämna dem till kommande generationer och Sveriges miljömål är
riktmärken för detta miljöarbete.
Ängelholms kommuns miljömål är baserade på de nationella målen, men är
anpassade till regionen. De sex lokala miljömålen som Ängelholms kommun
arbetar med är:
•
•
•
•
•
•

God vattenkvalitet
En levande natur och ett friskt ekosystem
Effektiv användning och produktion av energi
Hållbart transportsystem
En levande och god bebyggd miljö
Upphandling utifrån ett miljö- och hållbarhetsperspektiv

Det miljömål som berör aktuell detaljplan störst är ”En levande och god
bebyggd miljö”. För Ängelholm innebär detta bland annat att det skall vara en
”hållbar bebyggelseutveckling med nybyggnation i anslutning till befintlig
bebyggelse.” Den planerade hotell- och konferensbyggnaden bidrar till detta
då byggnadens placering ligger nära befintligt sjukhus och övrig bebyggelse
samt även är stadsnära. I målet om bebyggd miljö ingår också att minimera
bullerpåverkan, bevara gång-och cykelvägar samt grönstruktur, något som
detaljplanen ska ta hänsyn till. Gång- och cykelvägen längs med Rönne å
kvarstår i planförslaget och så mycket vegetation som möjligt skall skyddas i
och med uppförandet av hotell- och konferensbyggnaden.
De övriga lokala miljömålen anses inte påverkas nämnvärt i och med den
nya detaljplanen.

11 SAMLAD BEDÖMNING
Planförslaget medger att en smal och mycket hög byggnadskropp uppförs på
sjukhusområdet i närheten av Rönne å, som kommer att stå i stor kontrast till
omgivningen och synas långt utanför planområdet i vissa vyer. Bebyggelsen
med tillhörande funktioner i utemiljön kommer att påverka den befintliga
naturkaraktären kring årummet mot ett mer bebyggt stadsrum. Detaljplanens
konsekvenser för stadsbilden bedöms vara stora och om de anses vara av

66 | 10252297 • MKB för Detaljplan Hälsostaden Ängelholm

negativ eller positiv art beror på hur betraktaren anser att stadens ska
utvecklas. För den konservativa betraktaren kan stadsbilden upplevas som
försämrad, medan för den mer förändringsbenägna betraktaren kan
förändringen upplevas som positiv.
Bedömningen är att planförslaget får obetydliga till stora negativa
konsekvenser på de regionala kulturmiljövärden Ängelholms stadsbild
representerar. När det gäller den indirekta visuella påverkan så påverkas
stora delar av stadskärnan obetydligt, men i några gaturum är påverkan
påtaglig. Vad gäller den direkta påverkan bedöms planen medföra ungefär
samma negativa konsekvenser på kulturmiljön. Precis som i den gällande
detaljplanen finns risk för att portvaktsbyggnaden rivs, en risk som kvarstår
då marken som byggnaden står på planläggs för underjordiskt garage med
planteringsbart bjälklag. Om portvaktsbyggnaden rivs får detta direkta
negativa konsekvenser för såväl lokala kulturmiljövärden inom planområdet
som för regionala kulturmiljövärden knutna till platsen, med Ängelholms
lasarett som viktig representant för stadens utveckling sedan 1800-talet.
Planen bedöms även medföra samma negativa konsekvenser som
nollalternativet då årummets gröna karaktär förändras, genom att en del av
den f.d. lasarettsparken i slänten bebyggs.
Trafiken på Södra vägen och Landshövdingevägen kommer att öka, men det
är inte avhängigt aktuell detaljplan. Framkomligheten på vägarna påverkas
ej.
Bullernivåerna för bostäder längs Landshövdingevägen och Södra vägen år
2040 beräknas vara över gränsvärdet för buller från väg, vilket främst beror
på den allmänna trafikökningen i samhället. Påverkan till följd av planen
bedöms vara marginell. Vid ett antal byggnader dominerar buller från
tågtrafiken. Fasad och fönster på planerad ny byggnad får dimensioneras för
att uppnå vald ljudklass för huset.
Grundläggning av höga byggnadsdelar behöver troligtvis ske på pålar.
Erosionsrisken bedöms som låg. Utifrån de utförda beräkningarna samt på
den utförda känslighetsanalysen bedöms stabilitetsförhållandena vara
erforderliga inom det aktuella området. Konsekvensen bedöms därmed som
ringa.
Vid placeringen av byggnaden har hänsyn tagits till risken till stigande havsoch vattennivåer och för översvämning. Det planerade Hälsohotellet bedöms
inte påverka vattenkvaliteten i Rönne å.
En fritt stående hög byggnad kan förändra vindförhållandena på platsen.
Störst påverkan sker inom en radie som motsvarar höjden på höghuset.
Miljökonsekvenserna av vindverkan bedöms lokalt kunna bli stora, medan
skuggverkan i planen bedöms som måttlig. En lägre byggnad minskar
konsekvenserna till måttlig vindpåverkan och minskar även dess
skuggverkan.
Riksintresset för friluftsliv bedöms inte påverkas av detaljplanen. Inte heller
riksintresse för naturvård då detta främst gäller Rönne ås limnologiska
värden. Planförslaget bedöms inte heller försämra livsbetingelserna för flora
och fauna i området. Planen bedöms inte heller medföra någon risk för
överskridande för miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsterna eller fiskoch musselvatten.
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Planförslagets maximala nyttjande skulle kunna leda till att många av
planområdet äldre träd kan behöva tas ner, vilket leder till en viss förändring
av förutsättningarna för den biologiska mångfalden. Dock behöver marklov
sökas och beviljas för trädfällning av vissa träd, vilket skyddar träden i viss
utsträckning. Konsekvensen för naturmiljön bedöms som liten negativ
påverkan.
Strandskyddet återinträder inom planområdet, men föreslås upphävas inom
kvartersmark samt för allmän platsmark gata. Allmänheten kommer även
fortsättningsvis ha tillträde till åpromenaden
Nollalternativet
Nollalternativet som innebär att de befintliga detaljplanerna nyttjas till sin
maximala byggrätt innebär också konsekvenser. Stads- och landskapsbilden
kommer på ett lokalt plan kunna påverkas, men de största konsekvenserna
på ett längre avstånd kommer att utebli, vilket också medför att
nollalternativet inte är att betrakta som betydande miljöpåverkan.
När det gäller kulturmiljön i nollalternativet har portvaktsbyggnaden inte
några skyddsbestämmelser, några sådana ges inte heller i planförslaget. I
övrigt sker ingen direkt påverkan på stadskärnans kulturvärden. För
friluftslivet kommer kvalitén av årummet påverkas i mindre omfattning i
nollalternativet, eftersom ett sexvåningshus inte syns lika långt i årummet
som byggnaden i planförslaget, samtidigt som träden i årummet i större
utsträckning kan skymma en byggnad som uppförs inom ramen för
nollalternativet. Konsekvenser på naturvärdena i nollalternativet kan öka
beroende på att fler träd kan riskera att avverkas vid maximalt nyttjande av
planen. Bullersituationen bedöms likvärdig för nollalternativet som för
planförslaget. Vindkomforten bedöms bättre i nollalternativet än i
planförslaget.
Betydande miljöpåverkan
Sammantaget bedöms konsekvenser på kulturmiljövärdena tillsammans med
stads- och landskapsbilden leda till att planen medför betydande
miljöpåverkan. Åtgärder för att mildra konsekvenserna bör vidtas, så som
utformning av byggnad, ianspråktagande av lokala kulturmiljöobjekt samt till
viss del anpassning av detaljplanens bestämmelser. Dock bedöms
planalternativet fortfarande innebära betydande miljöpåverkan.
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Inkomna yttranden redovisas och kommenteras nedan.
MYNDIGHETER

Länsstyrelsen, 2018-01-19
Sammanfattning
Länsstyrelsen kan komma att kalla in planen för prövning enligt 11 kap. PBL om planen
antas utan förtydligande redovisning som visar på markens lämplighet avseende risken för
ras, skred och erosion samt strandskyddet hantering. Länsstyrelsen ger även rådet att
invänta yttrande från SGI, hantera planförslaget som en avvikelse av översiktsplanen och
redovisa en lokaliseringsprövning.
Redogörelse för ärendet
Syfte med planläggningen
Planförslagets syfte är att pröva möjligheten att uppföra ett landmärke för hotell och
konferensändamål inom befintligt sjukhusområde. Byggnadens funktion är ett vanligt hotell
som även fungerar som en del av vården i Ängelholm och under marknivå planeras ett
garage. I anslutning till hotellbyggnaden, badhuset och Tullportsbron bidrar detaljplanen till
att stärka förlängningen av stadskärnan och det stadsmässiga centrumstråket. Vidare syftar
planen att utgå ifrån platsens speciella förutsättningar och den nära kopplingen till
årummet. Årummet säkerställs och ska även fortsättningsvis vara tillgängligt för
allmänheten. Planen utgår även från att i möjligaste mån bevara befintlig grönska och skapa
en ökad tillgänglighet.
Nuvarande markanvändning och nuvarande planläge
Planområdet ligger i centrala Ängelholm vid Ängelholms sjukhusområde intill Rönne å.
Planområdet är cirka 1,2 ha och avgränsas av Rönne å i norr, Södra vägen i öst, befintligt
sjukhusområde i söder och det nya badhuset i väst.
Aktuellt område omfattas av detaljplan för Ängelholm 3:139 m.fl. Detaljplanen vann laga
kraft 2015-07-17 med genomförandetid på fem år och är därmed gällande fram till 202007-17.
Detaljplanen reglerar användningarna hälsovård, sjukhusvård, äldrevård samt vårdanknuten
forskning och centrumändamål. Högst 45 % av tillåten byggnadsarea får ha 4 till 6
våningar. Största byggnadsarea regleras till 45 % för en större del av sjukhusområdet.
Planen innehåller även prickmark och att träd inte får fällas i slänten ner mot åpromenaden.
Övriga befintliga detaljplaner där genomförandetiden har gått ut reglerar allmän plats gata
för Södra vägen samt park- och plantering för åpromenaden (1949), vattenområde som
”icke får utfyllas eller överbyggas” (1937) och reglering av vattenområde med (mindre)
bryggor båthus och dyl. (1979).
Planförslagets innehåll
Planförslaget möjliggör för en hotellbyggnad på upp till 28 våningar och ett underjordiskt
garage samt bekräftar Tullportsbron och ett badhus. Kommunen tar fram planförslaget
med utökat förfarande och en miljökonsekvensbeskrivning har upprättats till planförslaget.
Översiktsplan och Länsstyrelsens granskningsyttrande
Gällande översiktsplan för Ängelholms kommun, Översiktsplan 2035 (antagen 2017) anger
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pågående markanvändning ”bostäder” för området och hela sjukhusområdet anges som
befintlig bebyggelse i den interaktiva kartan. Rönne å är markerat som ett ”grönt stråk”.
Kommunen bedömer att planförslaget följer översiktsplanens intentioner genom att det går
i linje med bland annat ett effektivt markutnyttjande, nybyggnation på en central fastighet i
anslutning till befintlig bebyggelse och infrastruktur samt främjar en blandad
bebyggelsestruktur i centralorten.
I Länsstyrelsens granskningsyttrande till översiktsplanen framgår att redovisningen av
miljökonsekvenserna hänskjuts till efterföljande prövningar vid planläggning som berör
riksintressen, skyddade områden eller där det finns risk för människors hälsa och säkerhet
avseende bl.a. erosion och översvämning. Översiktsplanen ger inte nödvändig vägledning
för efterföljande prövning vad gäller vatten- och kustområden och resonemang om hur
risken för översvämning av Rönne Å ska hanteras kvarstår till efterföljande prövning.
Länsstyrelsens rådgivning
Lämplig markanvändning
Föreslagen förändrad markanvändning finns inte utpekad i översiktsplanen, varför
Länsstyrelsen anser att planförslaget behöver hanteras som en avvikelse från
översiktsplanen. En lokaliseringsprövning och motivering till avvikelsen behöver tillföras
planbeskrivningen. Länsstyrelsen efterfrågar kommunens behov av att ta platsen i anspråk
för en hotellbyggnad, kopplat till områdets förutsättningar och markens beskaffenhet.
Kommentar: Länsstyrelsen har efter möte tillsammans med kommunen förtydligat ovanstående information.
Då resonemanget kring föreslagen byggnation inte finns i översiktsplanen så behöver det förtydligas i
detaljplanen om varför byggnaden behöver placeras just här. Detta har förtydligats i planbeskrivningen
under rubriken för översiktsplan där ett avsnitt om lokalisering har lagts till som motiverar behovet av att
ianspråkta platsen för en hotellbyggnad.
Miljöbedömning
Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Ängelholm 3:139, Ängelholm (201711-16) har upprättats. Den samlade bedömningen är att konsekvenser på
kulturmiljövärdena och stads- och landskapsbilden leder till att planen medför stor
miljöpåverkan.
MKB:n har begränsats till att fokusera på luft och klimat, stads- och landskapsbild,
kulturmiljö, geoteknik, översvämning. MKB anger bland annat att planförslagets
konsekvenser för stads- och landskapsbilden kommer att bli stora, konsekvensen för
naturmiljön blir liten negativ påverkan pga viss förändring av förutsättningarna för den
biologiska mångfalden om många äldre träd tas ner. MKB anger att eftersom byggnaden
som planläggs inte ligger i direkt anslutning till vattenområdet så bedöms inte risk för ras
eller skred förändras i och med planen.
MKB rekommenderas att till viss del anpassa detaljplanens bestämmelser samt vidta
åtgärder för att mildra konsekvenserna gällande byggnaders höjd, utformning samt
ianspråktagande av lokala kulturmiljöobjekt. Kompletterande undersökningar om risk för
ras eller skred krävs i detaljprojekteringsskedet när byggnadens slutliga utformning och
omfattning bestämts.
Länsstyrelsen ger rådet att låta MKB ytterligare fokusera på markens bärighet i det fortsatta
planarbetet med platsens lämplighet för föreslagen bebyggelse som utgångspunkt.
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Kulturmiljö
I Länsstyrelsens regionala kulturmiljöprogram pekas Ängelholms stad ut som värdefull
miljö och området längs Rönne å som värdefullt kulturmiljöstråk. En särskild
kulturmiljöutredning har tagits fram i anslutning till planarbetet och kulturmiljöfrågorna
hanteras också inom ramen för MKB. Analyserna av kulturmiljön pekar på värden dels i
anslutning till årummet kring Rönne å, och dels i förhållande till aspekter så som läget vid
infarten till staden samt planområdets betydelse för lasarettsområdet, genom framför allt
portvaktshuset och rester av den gamla lasarettsparken. Vid sidan av detta framhålls den
nya byggnadens påverkan på landskapsbilden och på centrala Ängelholms småskaliga
karaktär.
Såväl kulturmiljöanalys som MKB pekar på stora visuella konsekvenser av planen, framför
allt med hänsyn till landskapsbild och inverkan på grönstråket kring ån.
Kulturmiljöanalysen lyfter fram riktlinjer och rekommendationer för att bibehålla och
utveckla kulturmiljövärden i planområdet och dess närhet.
Då området inte omfattas av riksintresse för kulturmiljövården är det kommunens sak att ta
slutgiltig ställning till den kulturmiljöpåverkan planen ger upphov till. Länsstyrelsen kan
dock konstatera att den skalförskjutning som den mycket höga byggnaden innebär kommer
att få genomgripande konsekvenser för upplevelsen av Ängelholm och av de kulturvärden
som kan knytas till området. Om planarbetet går vidare anser Länsstyrelsen att det vore
positivt att arbeta vidare utifrån de förslag som lämnas i kulturmiljöanalysen för att mildra
negativ inverkan och/eller stärka värden i staden. Ett bevarande av portvaktshuset skulle
vara positivt för de värden som kan knytas till lasarettsområdet.
Kommentar: Med beaktande av byggnadens höjd har en fördjupad landskapsstudie samt synlighetsanalys
tagits fram. Föreslagen bebyggelses utformning har genom planbestämmelser delvis anpassats utifrån den
fördjupade landskapsbildsstudiens rekommendationer för att mildra byggnadens påverkan på omgivningen.
Synbildsanalysen och den fördjupade landskapsbildsstudien visar även att en hög byggnad inte är påtagligt
tydlig från kulturmiljökänsliga miljöer som Östra Kyrkogatan och Stortorget. I gällande detaljplan bedöms
portvaktsbyggnaden vara svåranvänd samt i dåligt skick och omfattas därför inte av något bevarandeskydd.
Samma bedömning görs i planförslaget. Andra karaktärsdrag som är viktiga för kulturmiljön, som
släntens vegetation, ska bevaras i så stor utsträckning som möjligt. Sammantagen bedömning är att
påverkan på kulturhistoriska värden är acceptabel.
Information om vattenverksamhet
Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen på att uppförande av anläggningar inom
vattenområden definieras som vattenverksamheter. Vattenverksamheter är generellt
tillståndspliktiga, men kan i vissa fall vara anmälningspliktiga. Grundvattensänkning, både
temporär och permanent, är tillståndspliktig enligt 11 kapitlet i Miljöbalken.
Vattenverksamheter handläggs av länsstyrelsens Vattenenhet.
Kommentar: Information om vattenverksamhet och att detta regleras av Miljöbalken finns redovisat i
planbeskrivningen.
Råd om planförfarande
Vid planmöte för tidigt samråd 2016-09-01 med Ängelholms kommun gav Länsstyrelsen
rådet att remittera detaljplaneärendet till Statens Geologiska Institut, SGI. Enligt
kommunens utsago 2018-01-19 har så inte gjorts.
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Länsstyrelsen ger rådet att invänta yttrande från SGI samt därefter överväga att låta
samrådsskedet utökas för fortsatt hantering av outredda frågor och välkomnar kommunen
på planmöte.
Kommentar: Geoteknisk utredning är kompletterad utifrån SGI:s synpunkter i samrådet. SGI har
kontaktats i planprocessen och har granskat offerten som redovisar vad de kompletterande utredningarna
ska fokusera på.
Länsstyrelsens synpunkter
Risk för ras, skred och erosion
Länsstyrelsen menar att ytterligare utredning och kompletterande undersökningar krävs för
att kunna bedöma markens lämplighet avseende risken för ras, skred och erosion. Utan
sådan redovisning går det inte att bedöma platsens lämplighet för föreslagen bebyggelse
och Länsstyrelsen kan komma att kalla in planen.
Planbeskrivningen innehåller ett resonemang där risken för erosion inte bedöms utgöra
något problem. Den erosionsutredning längs Rönne å som planbeskrivningen hänvisas till
har en klassificering baserad på befintliga erosionsförhållanden 2013. På sträckan mellan
Järnvägsbron och Carl XV:s bro har delar av den norra sidan av Rönne å fått en
klassificering av erosion i utredningen. Planområdet är på den södra sidan av ån.
Ett geotekniskt planeringsunderlag (2017-07-12) har tagits fram i syfte att översiktligt
klargöra områdets totalstabilitet baserat på byggnader upp till 28 våningar ovan mark samt
2 våningar under mark. Av underlaget framgår att grundläggning av höga byggnadsdelar
troligtvis behöver ske på pålar men att erforderliga längder på pålar är ej bestämda.
Rekommendationen är att kompletterande undersökningar krävs i detaljprojekteringsskedet
såsom kompletterande provtagningar, CPT-sonderingar, provpålning alternativt HfAsonderingar för bestämning av erforderliga påldjup, fortsatta mätningar i installerade
grundvattenrör samt installation av ytterligare rör.
Utförda beräkningar som visar att stabiliteten mot Rönne å är betryggande baseras på
antaganden om byggnadens placering och förhållanden. Det är oklart hur djupt byggnaden
behöver pålas och åtgärder kan föreslås först när exakt placering och utformning av
byggnaderna samt övriga anläggningar är fastställda. Källaren och det underjordiska garaget
kan komma att kräva vattentät konstruktion och dränering. Vid grundläggning under
markytan kommer en temporär grundvattensänkning troligen att behöva utföras under
byggskedet.
Kommentar: En reviderad geoteknisk utredning har tagits fram. Information om denna är sammanfattad i
planbeskrivningen och i MKB. Avsnittet om erosion kompletteras i planbeskrivningen utifrån ny
geoteknisk utredning samt befintlig erosionsutredning från 2013.
Strandskydd
Länsstyrelsen gör samma bedömning som kommunen gällande upphävande av
strandskyddet för kvartersmark, allmän plats gata och anser att det särskilda skälet enligt 7
kapitlet 18 c § punkt 1 miljöbalken är tillämpbart. När det gäller vattenområdet för Rönne å
med planbestämmelsen W, anser Länsstyrelsen att det särskilda skälet enligt 7 kapitlet 18 c
§ punkt 1 miljöbalken inte är godtagbart, samt att ett upphävande av strandskydd för
vattenområdet skulle strida mot strandskyddets syften. Länsstyrelsen anser därav att
strandskyddsområdet för vattenområdet i Rönne å ska kvarstå.
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Strandskyddet inträder om 100 meter vid Rönne å när de äldre detaljplanerna upphävs.
Hela det föreslagna detaljplaneområdet kommer då att omfattas av strandskydd. Av
handlingarna framgår att kommunen har för avsikt att upphäva delar av
strandskyddsområdet.
Enligt 4 kapitlet 17 § plan- och bygglagen samt enligt 7 kapitlet miljöbalken får kommunen
upphäva strandskydd inom detaljplan genom planbestämmelse för ett område, om det
finns särskilda skäl för det och om intresset av att ta området i anspråk på det sätt som
avses med planen väger tyngre än strandskyddsintresset.
Länsstyrelsen har skyldighet att i samrådet verka för att strandskyddet inte hävs i strid med
7 kapitlet 18 c-g §§ miljöbalken. Länsstyrelsen ska också pröva kommunens beslut att
upphäva strandskyddet i en detaljplan om det befaras att strandskyddet upphävs i strid med
gällande bestämmelser. Det är endast själva förfarandet för upphävandet av strandskyddet
som regleras i plan- och bygglagen. De lagliga förutsättningarna för att upphäva
strandskyddet i detaljplan regleras i 7 kap. miljöbalken.
Kommentar: Områden där strandskydd föreslås upphävas har justerats till att endast omfatta
kvartersmark och allmän plats gata. Vattenområdet har tagits bort från planen.
Riksintressen
Planområdet ligger inom hinderfrihetsytan för Ängelholms flygplats som är av riksintresse
och i plankartan är högsta nockhöjd satt till 100 meter över nollplanet. Länsstyrelsen
upplyser om att Luftfartsverket, Försvarsmakten, flygplatser inom den MSA-påverkande
zonen ska ges möjlighet att yttra sig över detaljplanen i egenskap av sakägare. Länsstyrelsen
noterar att kommunen avser göra en flyghinderanmälan. För att säkerställa att byggnader
och andra föremål inte kommer i konflikt med luftfart eller järnvägens radio- och
telekommunikationssystem bör plankartan förtydligas med högsta tillåtna totalhöjd.
Planområdet berörs av riksintresse för naturvård 3kap. 6 § MB, friluftsliv 3kap. 6 § MB
samt högexploaterad kust 4 kap. 1 § och 4 § MB. Länsstyrelsen gör bedömningen att
planförslaget inte påtagligt skadar riksintressena.
Drygt 200 meter väster om planområdet ligger riksintresse för kommunikationer enligt 3
kap 8§ miljöbalken, Godsstråket genom Skåne. Länsstyrelsen bedömer att planförslaget
inte påverkar riksintresset negativt.
Kommentar: Luftfartsverket, Försvarsmarken och flygplatser inom MSA-påverkande zon är en del av
samrådskretsen. För högdelen av föreslagen byggnaden har bestämmelsen justerats från nockhöjd till
totalhöjd.
Länsstyrelsens bedömning
Mot bakgrund av att det finns brister i handlingarna avseende risken för ras, skred och
erosion samt strandskyddet hantering, kan Länsstyrelsen komma att kalla in planen för
prövning enligt 11 kap. PBL.
Kommentar: Resonemang kring risken för ras, skred och erosion kompletteras i handlingarna. Förslaget att
upphäva strandskydd för vattenområde tas bort.
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Sveriges geografiska institut (SGI), 2018-03-02
Staten geotekniska institut (SGI) har från Länsstyrelsen i Skåne erhållit rubricerad detaljplan
med begäran om yttrande. SGI:s yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor så som ras,
skred och erosion. Grundläggnings- och miljötekniska frågor, så som hantering av radon,
ingår således inte.
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra ett landmärke för hotell- och
konferensändamål inom befintligt sjukhusområde. Vidare syftar planen till att utgå från
platsens speciella förutsättningar och den nära kopplingen till årummet.
Erhållit underlag:
- Planbeskrivning med tillhörande plankarta upprättad av Ängelholms kommun
november 2017
- Planeringsunderlag geoteknik, Hälsohotellet, Ängelholm, daterad 2017-07-12
- Markteknisk undersökningsrapport (MUR), Hälsohotellet, Ängelholm, daterad 201707-12
SGI:s ställningstagande
Planområdet är beläget i Ängelholms centrum invid Rönne å och sjukhusområdet. För att
klarlägga stabiliteten för befintliga förhållanden samt givet planändamål har en geoteknisk
utredning utförts. Enligt utredning utgörs jordlagren i området av fyllning och mulljord
som överlagrar slitig lera. För att bedöma jorddjup, jordart och hållfasthetparameterar har
ett flertal CPT-sonderingar utförts. Allmänt anser SGI att resultatet från olika typer av
sonderingar, provning, samt empiri krävs för att ge en fullständig bild av jordens
hållfasthetegenskaper. I utredningen för Hälsohotellet baseras tolkning enbart på en metod
och detta är att frångå rekommendationer i IEG TD rapport 4:2010 detaljerad utredning,
vilket minst krävs vid planläggning. Utredning bör i detta avseende kompletteras så att den
uppnår detaljerad nivå.
Vidare vill SGI uppmärksamma att utvärderingen av CPT-resultaten inte har korrigerats för
konflygränsen (wl), vilket medför en stor osäkerhet i utvärderingen av odränerad
skjuvhållfasthet (cu). Eftersom indata till beräkningar enbart baseras på dessa resultat ser
SGI även en ökad osäkerhet i beräkningsresultaten som har erhållits. Dessutom noterar vi
att sökområdet i flertalet av beräkningarna är otillräckligt för att säkert avgränsa farligaste
glidytan. Det kan således finnas glidytor med lägre säkerhet som inte har analyserats. Med
hänsyn till ovanstående delar SGI inte konsultens bedömning, det vill säga att stabiliteten är
betryggande för planerad byggnation. Detta eftersom utredningen inte uppnår erforderlig
detaljeringsnivå och att det finns osäkerheter i utvärdering av jordens hållfasthet. Även ett
otillräckligt sökområde i beräkningarna är en påverkningsfaktor.
Sammanfattningsvis ser SGI att det från geoteknisk säkerhetssynvinkel finns osäkerheter i
den stabilitetsanalys som utförts, varpå vi anser att utförd geoteknisk utredning behöver
kompletteras enligt ovanstående i det fortsatta planarbetet. Visar utredningen att det krävs
åtgärder eller restriktioner för att marken ska anses lämplig i ska dessa beskrivas i
planförslaget på ett plantekniskt godtagbart sätt.
Kommentar: Kompletterande geoteknisk utredning och stabilitetsberäkning har utförts efter samrådet.
Kompletteringen är gjord utifrån SGI:s synpunkter i samrådet. SGI har kontaktats i planprocessen och
har granskat offerten som redovisar vad de kompletterande utredningarna ska fokusera på.
Planhandlingarna är uppdaterade utifrån ny utredning.
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Lantmäteriet, 2017-12-20
Det saknas u-områden inom kvartersmark där det är tanken att allmänna ledningar ska
ligga. Genom att lägga ut markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar ser
kommunen dels till så att det inte blir planstridigt att lägga dessa på kvartersmark och dels
att lovpliktiga åtgärder inte kan utföras som hindrar ledningen. För att säkerställa att
ledningarna får vara kvar behöver normalt sett ledningsrätt eller servitut upplåtas. Detta är
inte beskrivet i genomförandeavsnittet av planbeskrivningen.
Kommentar: Öresundskraft har inga önskemål om u-område inom planområdet. Det finns inte heller
några VA-ledningar på kvartermark som behöver säkras genom u-område.
Rörande x-områdena bör det förtydligas att en rättighet bör bildas och för vilken
förmånsfastighet. Vidare att kommunen är huvudman för sådant område.
Följande text är hämtad från kunskapsbanken på boverket kring x-områden.
Det är bara kommunen som kan vara huvudman för denna typ av anläggningar.
Markreservatet måste därför ansluta till allmän plats med kommunalt huvudmannaskap.
Markreservatet genomförs vanligen genom att det vid en lantmäteriförrättning bildas ett
servitut för en kommunal fastighet att utnyttja området. För att ett servitut ska kunna bildas
krävs att servitutet är av väsentlig betydelse för den härskande fastighetens ändamålsenliga
användning. För att ett servitut ska kunna bildas för sådana ändamål som avses med dessa
markreservat krävs i regel att den härskande fastigheten är en kommunal gatufastighet där
markreservatet utgör en del av trafiksystemet. Kommunen ska se till att det skapas en
rättighet att använda markreservatet och det är kommunen som är inlösenskyldig om
fastighetsägaren begär det.
Kommentar: Berört x-område, dess framtida funktion och bildande, förtydligas i planbeskrivningen under
rubriken fastighetsrättsliga frågor.
Trafikverket, 2018-01-12
Planområdet omges av kommunala och enskilda gator och vägar. Närmsta statliga väg är
väg 1710 och väg 107 drygt en kilometer öster/söder om planområdet.
Drygt 200 meter väster om planområdet ligger järnvägen Godsstråket genom Skåne.
Godsstråket genom Skåne är utpekad som riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8§
miljöbalken. Områden som är av riksintresse för kommunikationer ska skyddas mot
åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen. Den nu
aktuella detaljplanen får inte påverka riksintresset negativt.
”Trafikutredning till Hälsohotellet” (Sweco 2017-09-18) omfattar även fastigheter som inte
är en del av den nu aktuella detaljplanen, och här förs också resonemang kring buller
utifrån bostadsändamål. Detta yttrar sig inte Trafikverket om, då den nu aktuella
detaljplanen inte innefattar bostadsändamål. Trafikverket förutsätter att planområdet
planeras och utformas så att gällande riktvärden för buller innehålls för de i den nu aktuella
detaljplanen aktuella ändamålen. Eventuella bullerskyddsåtgärder ska bekostas av
kommunen eller exploatören.
Kommentar: Kommunen har gjort bedömningen att riksintresset för kommunikationer inte påverkas
negativt till följd av planförslaget. För hotellverksamhet finns inga riktvärden för trafikbuller utomhus, men
det finns däremot ljudkrav för verksamheten inomhus vilket kommer att hållas.
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Trafikverket noterar att de indata som använts i analyserna avseende tågtrafik, både antal
tåg och tåglängder, inte är korrekta. Exempelvis är beräknat antal godståg 21 i Basprognos
2040. I trafikutredningen har 19 tåg använts för prognos 2040. Trafikverket gör dock
bedömningen att detta inte har någon avgörande betydelse i det aktuella fallet.
Kommentar: Kommunen gör samma bedömning som Trafikverket.
I planhandlingarna saknas resonemang kring vibrationer. Trafikverket vill påtala att även
vibrationer bör beaktas vid planering och utformning av planområdet. Eventuella
nödvändiga åtgärder ska bekostas av kommunen eller exploatören.
Kommunen skriver i planbeskrivningen att planförslaget bedöms medföra en marginell
trafikökning. Omkringliggande gator och vägar är kommunala och enskilda, men om det
framöver visar sig finnas behov av åtgärder på det statliga vägnätet eller anslutningar till
detta, till följd av detaljplanen, ska dessa bekostas av kommunen.
Kommentar: Planbeskrivningen har kompletterats med ett resonemang kring vibrationer. Den marginella
trafikökning som planförslaget väntas medföra bedöms inte påverka det statliga vägnätet.
I plankartan är högsta nockhöjd satt till 100 meter över nollplanet. Detaljplanen medger
således byggnation som är högre än 20 meter. Planområdet ligger inom den MSApåverkande zonen för Ängelholms, Halmstads och Ljungbyheds flygplatser. Flygplatserna
är sakägare och ska därför beredas möjlighet att yttra sig. Likaså ska Luftfartsverket och
Försvarsmakten, i egenskap av sakägare, ges möjlighet att yttra sig över detaljplanen.
Detaljplanen ligger dessutom inom hinderfrihetsytan för Ängelholms flygplats som är av
riksintresse. Trafikverket kräver därför att kommunen låter göra en flyghinderanalys som
skickas till berörda flygplatser. Lokaliseringsbedömning sker även hos Försvarsmakten. Läs
mer på Försvarsmaktens webbplats (www.forsvarsmakten.se), där blankett finns.
Kommentar: I samband med samrådet har Luftfartsverket, Försvarsmakten samt Ängelholms och
Halmstads flygplatser haft möjlighet att yttra sig. I samband med granskningen inkluderas även
Ljungbyheds flygplats.
En flyghinderanalys har tagits fram (2018-01-19) vilken även skickats till berörda flygplatser inför
granskningsskedet. Efter att ha fått ta del av flyghinderanalysen har Ängelholms flygplats lämnat ett
yttrande där det konstateras att höjden på föreslagen byggnad inom aktuellt område innebär en viss
påverkan. Detta medför att flygplatsen måste vidta vissa åtgärder. Kostnaderna för detta inte ska belastas
Ängelholms Flygplats AB. Utöver detta har flygplatsen ingen annan erinran.
Före byggstart (då bygglov eller miljötillstånd finns) ska också blanketten
”flyghinderanmälan” (enligt Luftfartsförordningen SFS2010:770) skickas in till
Försvarsmakten. Flyghinderanmälan avser byggnader och andra föremål (högre än 45 m
och belägna inom tätort, högre än 20 m utanför tätort). Läs mer på Försvarsmaktens
webbplats där blankett finns. Blanketten skickas in senast 4 veckor före uppförandet av
byggnaden till: fm.flyghinder@lfv.se och registrator@fmv.se.
Kommentar: Information om att en flyghinderanmälan ska skickas till Försvarsmakten finns inskrivet i
planbeskrivningen under rubriken ”totalförsvaret”.
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Den 1 november 2010 trädde Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om
markering av föremål som kan utgöra en fara för luftfarten (TSFS 2010:155) i kraft. Dessa
föreskrifter ska tillämpas vid markering av föremål som har en höjd av 45 meter eller högre
över mark- eller vattenytan och som är belägna utanför en flygplats fastställda
hinderbegränsande ytor.
Kommentar:
Information om markering av föremål som kan utgöra en fara för luftfarten finns inskrivet i
planbeskrivningen under rubriken ”föreskrifter”.
Trafikverket anser att detaljplanen bör förtydligas med högsta tillåtna totalhöjd för
byggnader, för att säkerställa att byggnader och andra föremål inte kommer i konflikt med
luftfart eller järnvägens radio- och telekommunikationssystem.
Kommentar: För högdelen av föreslagen byggnaden har bestämmelsen justerats från nockhöjd till totalhöjd.
Luftfartsverket (LFV), 2017-12-20
LFV har som sakägare av CNS-utrustning inget att erinra mot detaljplanen.
Observera att Ängelholms flygplats, Halmstads flygplats och Ljungbyheds flygplats alla
ligger inom 60 km radie från planområdet och därmed skall höras i ärendet.
Kontakta LFV flyghinderanalys för att efterhöra om en flyghinderanalys behövs för den
100 meter höga byggnaden.
Observera att respektive flygplats är sakägare för sina in- och utflygningsvägar samt
hinderytor och kan kräva att en flyghinderanalys utförs om de anser det nödvändigt för ett
ställningstagande i ärendet.
Kommentar: I samband med samrådet har Ängelholms och Halmstads flygplatser haft möjlighet att yttra
sig. I samband med granskningen inkluderas även Ljungbyheds flygplats. En flyghinderanalys har tagits
fram (2018-01-19) vilket även skickats till berörda flygplatser inför granskningsskedet. Efter att ha fått
ta del av flyghinderanalysen har Ängelholms flygplats lämnat ett yttrande. Yttrandet konstaterar att höjden
på föreslagen byggnad inom aktuellt område innebär viss påverkan vilket medför att flygplatsen måste vidta
vissa åtgärder. Kostnaderna för detta inte ska belastas Ängelholms Flygplats AB. Utöver detta har
flygplatsen ingen annan erinran.
KOMMUNALA, MELLANKOMMUNALA OCH REGIONALA ORGAN

Region Skåne, 2018-01-19
Region Skåne ser att det är positivt att en byggnad avsedd för hotell- och
konferensändamål etableras i ett centralt läge med god kollektivtrafikförsörjning. I det
fortsatta planarbetet är det angeläget att säkerställa att byggandet av hotellet/landmärket
inte begränsar framkomligheten för busstrafik på Södra vägen.
Kommentar: Plankartan reglerar en bit av Södra vägen som allmän plats ”GATA” vilket säkerställer
framtida framkomlighet för busstrafik.
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Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR), 2017-12-12
NSR ansvarar för hushållsavfall och de avfall som kan jämställas med hushållsavfall. NSR
ansvarar ej för att samla in förpackningar och tidningar. Avfallsutrymmen för fastigheterna
bör placeras i nära anslutning till körbar allmän väg. Avfallsutrymmets storlek ska motsvara
de behov som föreligger och underlätta för källsortering. Vägen ska vara minst 5,5 m bred
om körning i båda riktningar förekommer
Kommentar: Synpunkten noteras.
LEDNINGSÄGARE

TeliaSonera Skanova Access AB, 2018-01-05
Skanova AB (nedan Skanova) har tagit del av rubricerad plan. Skanova har
kabelanläggningar inom berört planområde, vilka kommer att beröras av planens
genomförande. Kabelanläggningarnas läge framgår ungefärligt av bifogad karta. Skanova
har med anledning av detta följande synpunkt som vi vill få införd i
genomförandebeskrivningen:
”Flyttningar eller andra åtgärder som krävs för att säkerställa Skanovas kabelanläggningars
funktion ska bekostas av exploatören/fastighetsägaren.”
Kommentar: Information om att flyttningar eller andra åtgärder som krävs för att säkerställa
underjordiska ledningar ska bekostas av exploatören/fastighetsägaren läggs till i planbeskrivningen.
Öresundskraft AB, 2018-01-12
Elnät
I närheten av exploateringsområdet finns ledningar som försörjer Ängelholms lasarett och
som därmed är känsliga för avbrott. Ev. flyttningar måste planeras med stor omsorg för att
inte äventyra driften av lasarettet.
Hur nybyggnationen ska försörjas med elkraft och i vilken omfattning måste utredas
tidigt. Det krävs nya transformatorstationer för att försörja hotellanläggningen. Är
det så att Öresundskraft ska stå för transformeringen ser vi en fristående
transformatorstation som det bästa alternativet. Planen lämnar inte så många
alternativ till det på fastigheten intill nybyggnationen men det kan kanske anordnas
utrymme vid parkeringen på andra sidan Södra vägen.
Blir det så att Öresundskraft ska inreda transformatorstationer i hotellet förordar vi en
lösning där stationerna är åtkomliga med egna dörrar från gatuplan. I direkt anslutning
utanför ska det finnas utrymme att ställa upp reservkraftaggregat.
Oavsett lösning innebär transformatorer och större lågspänningscentraler att
elektromagnetiska fält sprids och att man därför tidigt tar hänsyn till
utrymmesbehov, tillgänglighet och hur kringliggande verksamheter kan påverkas.
Fjärrvärme/Fjärrkyla
Ingen erinran.
Kommentar: Frågan är avstämd med Öresundskraft och exploatör. Föreslagen bebyggelse beräknas ha
tillräckligt låg elförbrukning för att kunna ansluta till någon av de två befintliga transformatorstationerna i
närheten av planområdet. En annan lösning är att ny byggnad ansluter till Hälsostadens egna nät.
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SAKÄGARE OCH ÖVRIGA

Ängelholms Flygplats AB, 2017-12-19
För Ängelholms Flygplats AB är detta en betydande byggnad och kommer att kräva en mer
omfattande analys än normalt av oss. Vi emotser en flyghinderanalys över objektet, vilket
utgör ett av underlagen för vårt kommande arbete och utlåtande i frågan.
Kommentar: En flyghinderanalys har tagits fram (2018-01-19) vilken även skickats till berörda
flygplatser inför granskningsskedet. Ängelholms flygplats har fått ta del av flyghinderanalysen och lämnat
ett yttrande. Detta redogörs i planbeskrivningen.
Vita Räck AB, 2017-12-18
Hälsostaden är positiv för Ängelholm och regionen. Välkomnar Hälsostadens tankar kring
patientens/kundens bästa. Det nya badhuset har en spännande arkitektur och passar väl in i
Å-rummet, Rönne å. Den nya gångbron, Tullportsbron, med sin hängkonstruktion är en
rolig accent i området. Den nya fyravåningsbyggnaden utmed ån intill badhuset är ett fint
tillskott till Hälsostaden. Samtliga nya byggnader har en form och volym som samspelar
med omgivningen och visar respekt för Å-rummet, Rönne å. Nu vill fastighetsägaren bygga
ett hotell, som skall utformas som ett spektakulärt landmärke, så nära Rönne å som det är
möjligt att bygga.
Vill Ängelholms invånare ha ett spektakulärt landmärke?
Att bara ha en standardiserad procedur och en samrådstid på 4 veckor känns inte rätt för
en så här viktig fråga. Det handlar om betydande miljöpåverkan på stads och
landskapsbilden långt in i framtiden. Ängelholmarna borde få bred information, partierna
öppet och klart redogöra för vad de tycker om höghuset som det gestaltas i
planbeskrivningen.
Kommentar: Samrådstiden har varit mellan 11 december 2017 – 12 januari 2018. PBL reglerar att
samrådstiden ska vara minst tre veckor. Med tanke på julhelgen så utökade kommunen samrådstiden
vilket bedömts som tillräckligt.
I nästa skede kommer planförslaget att vara tillgänglig för granskning. Under granskningen ges
myndigheter, sakägare och andra som berörs av planen möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget
ytterligare en gång.
Varför väljer man att placera höghuset i det unika Å-rummet, Rönne å?
Ängel i namnet Ängelholm kommer från danskan och betyder krök. Åns alla krökar ger
stadskärnan en unik karaktär. Jag tror inte att Ängelholmarna vill ha en ”skyskrapa” med
den placeringen.
Kommentar: Byggnadens placering grundar sig i olika aspekter som kulverttillgång, tillgänglighet,
centrumnära läge samt attraktivitet. Även närheten till åns rekreativa miljö har vägts in. Det föreslagna
hotellet blir en målpunkt som kan förstärka stråket Storgatan-Tullportsbron.
Planbeskrivning, solstudie.
Så här i december inser man vad betydelsefullt det är med ljus och solljus. På Torsdag
21/12 vänder det, vintersolståndet. I planbeskrivningen finns en solstudie som visar hur
höghuset skuggar omgivningen. En bild visar hur skuggorna sprider sig under mars månad.
Berörda är: BRF Rönne å Park, villorna på Södra Kyrkogatan, adresser på Storgatan ända
upp till Storgatan 8, villorna på Villagatan och Östergatan. Under vintermånaderna är
området med skugga ännu större. Jag anser att detta inte är acceptabelt.
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Kommentar: Byggnadens placering med Rönne å i norr är fördelaktig då en större del av skuggan främst
påverkar själva årummet. Byggnadens höjd medför långa skuggor men den smala silhuetten gör att skuggan
påverkar varje plats under en kortare tidsperiod. Under de mörkare månaderna passerar skuggan relativt
snabbt, ungefär 20-30 minuter över en punkt. Bedömningen är att det för enskilda fastigheter blir en
acceptabel påverkan.
Det finns lösningar:
En lösning kan vara att bygga ett 100 meter brett hotell i sluttningen ned mot Rönne Å,
istället för ett 100 meter högt. Med häftig design skulle fastighetsägaren nå målet med en
spektakulär byggnad. En annan lösning är att flytta placeringen närmare p-huset och
därmed minska skuggningen för grannarna.
Kommentar: En av utgångspunkterna i planförslaget är att så mycket som möjligt av träden och grönskan
ska kunna bevaras. En 100 meter bred byggnad skulle riskera att påverka slänten och områdets
naturvärden på ett negativt sätt.
Planbeskrivning, bilparkering.
I Planbeskrivningen står det att behovet av nya p-platser är 78 stycken. Då är det full
exponering med, 200 hotellrum, restaurang och konferensanläggning. Parkeringshuset är
viktigt för att skapa fler p-platser. Avståndet mellan Hotellet och p-huset är ungefär 350
meter. För att få fram 78 nya p-platser, beskriver planförslaget ett samnyttjande över
dygnets timmar mellan besökare till sjukhuset och till hotellets verksamhet. Enkelt uttryckt,
sjukhuset använder p-platserna på arbetstid och hotellet på övrig tid. Men tänk om
samnyttjandet är i ofas en liten stund på morgonen och kvällen, då blir det kaos i p-huset.
Förhoppningsvis har hotellet en högre beläggning än 60% då och då. Lägg till att
hotellpersonalen behöver p-platser inom de planerade 78.
Ängelholm p.g.a Rönne Å har redan nu för liten yta till p-platser. P-platser är viktigt både
för boende och för centrumhandeln. Brännborn Center och Väla har massor med gratis pplatser. Kan man inte parkera, väljer man bort centrum. Jag anser att kommunen gör ett
allvarligt misstag om man överger ett realistiskt krav på antalet parkeringsplatser.
Kommentar: Synpunkten noteras. Antalet parkeringsplatser är beräknat i en trafikutredning för
Hälsohotellet och bedöms tillgodose planförslagets parkeringsbehov. Detaljplanen medger att ett
underjordiskt garage kan byggas. Beroende på hur garaget utformas kan det rymma upp till 80 platser.
Resterande platser löses genom samnyttjande med befintlig parkering på sjukhusområdet.
Vita Räck AB, 2018-01-12
Vad är en kommunal översiktsplan?
Översiktsplanen ska ange inriktning för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön i
Ängelholms kommun. Gällande plan har ett perspektiv fram till år 2035.
Översiktsplanen har genomförts i en öppen trestegsprocess som grundats på en aktiv
dialog inom hela kommunen såväl externt som internt. Många människor har deltagit.
Processen inleddes hösten 2014. Översiktsplanen antogs så sent som 28 augusti 2017, med
förord av kommunstyrelsens ordförande Lars Nyander.
Det står ingenstans i texten att Ängelholms tätort skall utvecklas med 100 meter höga
skyskrapor. Snarare tvärtom.
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På många ställen lyfts det fram att årummet med Rönneå är en mycket viktig kulturell miljö
för staden och dess invånare.
Här kommer tre utdrag ur Ängelholms översiktsplan:
Utdrag från sid 56 i strategisk översiktsplan
En god gestaltning
Spår från stadens historia skapar bilder över hur samhället var uppbyggt tidigare. Men det
är viktigt att det också finns utrymme för förnyelse och nytänkande. Det som tillförs ska
dock ske i samklang till platsens kulturhistoria. Ny bebyggelse ska passa in både funktionellt
och estetiskt i sitt sammanhang, ett samspel mellan gammalt och nytt ska ske. En blandning
av olika tidsåldrar skapar en spännande och mångfacetterad miljö. Kontraster i skala och
uttryck kan bidra till detta. Arkitekturen, framförallt i centralorten, ska präglas av hög
kvalitet och spegla både samtiden och den historiska bebyggelsen. I centralorten och i det
offentliga rummet har stadsbildsaspekterna särskilt stor vikt. Stadsmiljön ska ha en hög
arkitektonisk kvalitet. Nyskapande arkitektur ska tillåtas. En spektakulär byggnad kan bidra
till att förändra och förstärka stadens identitet. Upplevelserikedom, variation och mångfald
bör känneteckna gestaltningen. När det gäller det offentliga rummet ska pluralism utifrån
arkitektur, formspråk, accenter och funktioner eftersträvas. Det skapar flexibilitet och
möjliggör nya lösningar inför framtiden. Vatten som element i bebyggda miljöer kan tillföra
såväl estetiska som pedagogiska och ekologiska värden samt bidra till biologisk mångfald.
Utdrag från sid 59 i strategisk översiktsplan
Stärka attraktiviteten i Ängelholms kommun
Vid planering ska gestaltningsfrågorna beaktas. God arkitektur ska uppmuntras och
stadsbildaspekterna ska ges stor vikt i centralorten och i det offentliga rummet. Ortens
karaktär ska bevaras, samtidigt som utrymme för utveckling ges i form av t ex spektakulära
byggnader. Nytänkande, t ex i form av flexibla och mångfunktionella byggnader som kan
anpassas efter behov, bör prövas. En stadsrumspolicy ska tas fram för kommunen och en
stadsmiljöplan ska tas fram för Ängelholms centralort.
Utdrag från Sid 98 i strategisk översiktsplan
Förhållningssätt till kommande planering
Utgångspunkten i planeringen i Ängelholm är en hållbar utveckling som ser till såväl
ekologiska, ekonomiska, kulturella och sociala värden. Kommunens värdegrund öppenhet, omtanke och handlingskraft - ska vara en utgångspunkt för planeringen.
Byggandet är marknadsstyrt och förutsättningarna för ny bebyggelse utgår ofta från en
efterfrågan från enskilda människor eller företag, som ser till det område som de vill
utveckla. Kommunen å sin sida ser verkligheten utifrån ett bredare helhetsperspektiv på
kommunens fortsatta utveckling. Det är därför viktigt att arbeta mot att skapa en
gemensam och tydlig målbild och att alla strävar mot samma mål. En användning av
markinnehav som både bidrar till en långsiktigt god utveckling av kommunen och är positiv
för den kommunala ekonomin bör eftersträvas.
Jag ber ansvariga inom kommunen att respektera översiktsplanen och dess innehåll. En
skyskrapa är en alltför kraftfull förändring av Ängelholms stads- och landskapsbild. Att
sedan placera skyskrapan i den unika miljön kring Rönne å är totalt felaktigt.
Kommentar: Även fast det uttryckligen inte görs något ställningstagande för höga byggnader inom
kommunen så finns det mycket i översiktsplanen som stödjer en hög byggnad enligt planförslaget.
Översiktsplanen ger exempelvis utrymme för förnyelse och nytänkande, en blandning av olika tidsåldrar,

15 (25)

kontraster i skala och uttryck, arkitektur med hög kvalitet, nyskapande arkitektur samt en spektakulär
byggnad som förändrar och förstärker stadens identitet.
Planförslaget har behandlat frågan om att ”ett samspel mellan gammalt och nytt ska ske”. Detta bland
annat genom att den smalare delen av byggnaden vetter mot stadskärnan samt att byggnadskroppen inte
står placerad i linje med Storgatan.
Kommunens värdegrund - öppenhet, omtanke och handlingskraft - ska vara en
utgångspunkt för planeringen står det i översiktsplanen. Just nu hanteras 15 pågående
detaljplaneändringar i kommunen. Varför hanterar kommunen skyskrapan som vilken
löpande detaljplaneändring som helst?
Kommentar: Kommunens pågående detaljplaner behandlar ärenden av olika storlek och dignitet.
Detaljplaneprocessen säkerställer en demokratisk process. Kommunens ambition är att alla ärenden ska
genomsyras av transparens och öppenhet. Plan- och bygglagen reglerar att samrådstiden ska vara minst tre
veckor. Med tanke på julhelgen så utökade kommunen samrådstiden vilket bedömts som tillräckligt.
På grund av föreslagen bebyggelses eventuella påverkan på omgivning och miljö har omfattande
utredningsarbeten genomförts. Bland annat inleddes planarbetet med ett parallellt uppdrag för att få fram
bra idéer om hur byggnaden samt omgivningen kan gestaltas utifrån den yta som krävs.
Järneken Fastighetsförvaltning, 2018-01-08
1. I en omistlig åmiljö tycker jag att de är fel att bygga en så hög byggnad.
2. De kommer att inverka menligt på den småstadsmiljö som finns i Ängelholm.
Kommentar: En synlighetsanalys och fördjupad landskapsbildsstudie har tagits fram efter samrådet.
Föreslagen bebyggelses utformning har genom planbestämmelser delvis anpassats utifrån den fördjupade
landskapsbildsstudiens rekommendationer för att mildra byggnadens påverkan på omgivningen.
3. Skuggeffekterna kommer bli ett påtagligt bekymmer för alla människor i de närmsta
kvarteren.
Kommentar: En av konsekvenserna kopplat till ett högt hus är själva skuggbildningen vilket i
planförslaget begränsats i möjligaste mån. Byggnadens placering med Rönne å i norr är fördelaktig då en
större del av skuggan främst påverkar själva årummet. Byggnaden höjd medför långa skuggor men den
smala silhuetten gör att skuggan påverkar varje plats under en kortare tidsperiod.
4. Ett parkeringskaos kommer också att bli följden om man släpper fram detta bygge med
den befintliga parkeringsredovisningen. Alla andra som bygger måste redovisa
parkeringsplatser i en helt annan utsträckning.
Kommentar: Antalet parkeringsplatser är beräknat i en trafikutredning för Hälsohotellet och bedöms
tillgodose planförslagets parkeringsbehov. Detaljplanen medger att ett underjordiskt garage kan byggas.
Beroende på hur garaget utformas kan det rymma upp till 80 platser. Resterande platser löses genom
samnyttjande med befintlig parkering på sjukhusområdet.
5. Låt arkitekten rita om och följ en maxhöjd som motsvarar Rönne Park så vi återfår
balansen i miljön. Bygg på bredden istället eller tex 3 kopplade byggnader.
Kommentar: Att bygga på höjden med ett litet fotavtryck istället för på bredden skapar större möjlighet att
kunna bevara vegetationen och minska ingrepp på slänten.
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I övrigt tycker jag att Hälsostaden har gjort ett mycket bra jobb på Sjukhusområdet och
badhuset blivit riktigt bra, synd att förstöra den miljön med denna hushöjden.
Naturskyddsföreningen Ängelholm, 2018-01-09
Vi begränsar våra synpunkter till de delar som är viktigast för natur och miljö.
Biologisk mångfald
Det är ett känsligt område ur natur- och miljösynpunkt, särskilt slänten med naturmark ner
mot Rönne å. Vi saknar en naturvärdesinventering i planen. En trädinventering ska göras
för att ”få mer information om vilka träd som är mest bevarandevärda”. Bevarandet får
dock inte ses enbart som ett sätt att upplevelsemässigt ”ta ner skalan på en hög byggnad”.
Inom planområdet finns både värdefulla träd och annan vegetation som ger skydd och
boplatser för både fåglar, insekter och andra djur.
Vi anser att djur- växt och trädinventering alltid ska göras när natur- och parkmark berörs
av nybyggnation. Sådana inventeringar bör ingå som en normal del och redovisas i
planförslagen i likhet med utredningar om buller, geotekniska förhållanden etc.
I planen sägs att träd som har ”karaktärsskapande värde” ska bevaras. Vi saknar ett
resonemang om den biologiska mångfalden och att man ser hela å-rummet som en helhet
när det gäller naturvärden. Växt- och djurliv påverkas av annat än fastighetsgränser.
Kommentar: Vegetationens vikt för den biologiska mångfalden har förtydligats. Planbeskrivningen har
utifrån ny trädinventering även kompletterats med en text kring trädens bevarandevärden. Bevarandet av
träden säkerställs genom en planbestämmelse om att träden inte får fällas, samt utökad marklovsplikt för
trädfällning.
Dagvatten
Vi förutsätter att tak - och fasadmaterial väljs med omsorg ur hållbarhets- och
miljösynpunkt och att inget material används som kan påverka dagvattnet genom
regnvattenavrinningen från byggnaden. Det innebär att bl.a. zink- och koppar kan användas
vare sig i takbeläggningen eller på fasaden.
I området kommer det att finnas ett antal hårdgjorda ytor även om parkeringen till största
delen är under jord. Vi anser att man i alla lägen ska skydda Rönne å från onödiga utsläpp
och att åtgärder för rening av dagvattnet ska vidtas. Finns en gemensam hållbar lösning
med sjukhusområdet som har eget dagvattenutsläpp i den ömtåliga Rönne å?
Kommentar: Planbeskrivningen redogör att zink- och koppartak bör undvikas vid val av takmaterial då
dessa kan ge höga metallhalter i dagvattnet. Då byggnaden är hög kommer taket inte att vara synligt.
Typen av byggnad gör därför att det inte aktuellt med zink- och koppartak. Ny bebyggelse enligt
planförslaget bedöms hårdgöra planområdet i samma grad som tidigare. Med utgångspunkt från
kommunens dagvattenpolicy har bedömningen gjorts att ingen rening krävs. Lågdelen är reglerad att ha ett
sedumtak vilket kan bidra till att samla upp och fördröja en del av dagvattnet.
Miljötänk och hållbarhet
Vi vill att Ängelholm blir en förebild för andra kommuner och per automatik väver in ett
miljötänk vid nybyggnationer. När är Ängelholm redo att pröva ny teknik vad gäller vattenoch avlopp? Lösningar finns sedan länge för avfalls- och avloppshantering med separation
och återanvändning av den ändliga resursen rent vatten och med tillvaratagande av
restprodukter. Ett exempel är Oceanhamnen i Helsingborg med ”tre rör ut”. 1)
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matavfallskvarnar med restprodukter som blir matjord eller biobränsle i varje hushåll, 2)
toa-avfall som blir gödsel eller biobränsle och 3) rör med vatten från kök och bad, som
renas. Liknande system finns på flera platser i Europa.
Ängelholm måste vara med i utvecklingen och genomföra hållbara, genomtänkta och
miljövänliga lösningar för vatten och avfall i bostadsbyggandet.
Kommentar: Lösningar kring avfalls- och avloppshaneringen regleras inte i detaljplanen.
Föreningen Rädda Pyttebroområdet, 2018-01-11
Generellt vill vi framhålla: Höga hus har sällan ett trevligt närområde. De förminskar
människan, kastar långa skuggor och behärskar omgivningen visuellt. Ju högre hus desto
mindre ser vi av himmelen och dess ljus. Höga hus drar ner starkare vindar och kastbyar.
Vid visionsarbetet för översiktsplanen för några år sedan var det en dominerande åsikt att
invånarna tycker om sitt Ängelholm för att det är en mysig liten stad där problemen är små.
Ängelholm har många fördelar: Havsnära, naturnära, skyddat av skogar, Rönneå som
vindlar sig genom staden. Dessutom närhet till Öresundsregionen.
Primärt vill vi framhålla att en byggnad som sträcker sig från 50 meters höjd upp till 100
meters höjd över nollplanet inte är lämplig med hänsyn tagen till Ängelholms
grundstruktur. Ängelholm och då i synnerhet dess centrala delar utgörs väsentligen av en
låg bebyggelse med upp till 4 våningars höjd. Att då försöka inplacera en byggnad med
minst 16 våningars höjd, och upp till 30 våningars höjd kommer att väsentligen störa
Ängelholms skyline. Det framhålls dessutom i presentationen av planförslaget att det
omarbetade sjukhusområdet blivit ett av de mest centrala områdena i Ängelholm och att
syftet med planförslaget är att skapa ett landmärke inom sjukhusområdet. Ängelholm ska
inte karaktäriseras av ett sådant landmärke.
Kommentar: Efter samrådet har en vindkomfortutredning tagits fram av SMHI. Den pekar ut två platser
som potentiellt kan användas för långvariga uppehåll (uteservering samt ytan framför högdel) där det kan
behövas vindskyddande åtgärder för att säkerställa god komfort.
En synlighetsanalys och fördjupad landskapsbildsstudie har tagits fram efter samrådet. Föreslagen
bebyggelses utformning har genom planbestämmelser delvis anpassats utifrån den fördjupade
landskapsbildsstudiens rekommendationer för att mildra byggnadens påverkan på omgivningen.
En så hög byggnad kommer att radikalt påverka skuggbilden i stora delar av Ängelholm.
Solens höjd över horisonten är vid sommarsolståndet c:a 58 grader men endast c:a 10
grader vid vintersolståndet. Under halva året kommer solen inte att nå mer än c:a 30 grader
över horisonten. Detta innebär att en 16 våningars byggnad, för att inte tala om en 30
våningar hög byggnad kommer att kast en lång skugga in över de södra delarna av centrala
staden, speciellt närmast åslingan. Särskilt negativt kommer skuggan från byggnationen att
påverka den lågt liggande parken omedelbart söder om Vita Räck, dvs mellan Storgatans
första del och Rönne å. Skuggan från en 100 meter hög byggnad kommer att nå minst 175
meter under halva året för att nå som mest 568 meter vid vintersolståndet när klockan är 12
på dagen. Som minst kommer skuggan att vara c:a 63 meter klockan 12 på dagen vid
sommarsolståndet, dvs att helt täcka den från sjukhusområdet sett motstående stranden på
Rönne å.
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Planbeskrivningen diskuterar lättvindigt skuggproblematiken och försöker undslippa
problemet genom att lätt säga att solen rör sig så snabbt att skuggbilden inte är något
problem. Som angivits ovan kommer skuggan under halva året att sträcka sig 175 meter vid
12 på dagen vilket innebär att Storgatan mitt på dagen kommer att ligga i skugga fram till
Stortorget. Detta är en negativ miljöfaktor.
Kommentar: Byggnadens höjd medför långa skuggor men den smala silhuetten gör att skuggan påverkar
varje plats under en kortare tidsperiod. Under de mörkare månaderna passerar skuggan relativt snabbt,
ungefär 20-30 minuter över en punkt. Bedömningen är att det för enskilda fastigheter blir en acceptabel
påverkan.
Ur Räddningstjänstsynpunkt skulle en sådan hög byggnad innebära stora problem. Vid en
brand finns i dag ingen kapacitet att klara sådana höjder som här avses. En utbyggd
Räddningstjänst är då något som Hälsostaden, som intressent får stå för. I detta
sammanhang synes det föreligga för liten plats den föreslagna byggnaden för att kunna
genomföra en adekvat räddningssituation.
Kommentar: Räddningstjänsten Skåne Nordväst har inget att erinra mot planförslaget.
Vår åsikt är att det inte finns något behov av ett ”landmärke” och frågan är om
ängelholmarna vill ha det.
Vidare vill vi framhålla att samrådstiden är alldeles för kort för att medborgarna skall hinna
sätta sig in i och förstå konsekvenserna av ett så dominerande byggprojekt.
Platsen är illa vald ur stadsbildssynpunkt. Byggnaden kommer att behärska det offentliga
årummet kraftigt längs en lång sträcka. Den vackra och lugna lilla parken mellan broarna
vid Vita räck kommer att helt domineras och skuggas av det höga huset. Parken är en grön
oas som blir viktigare ju mer staden växer.
Om det finns behov av ett sjukhusnära hotell i form av en dominerande byggnad skulle den
kanske kunna läggas på södra sjukhusområdet istället.
Kommentar: Samrådstiden har hållits i enlighet med plan- och bygglagen vilket är minst tre veckor. Med
tanke på julhelgen så utökade kommunen samrådstiden vilket bedömts som tillräckligt.
Formellt: Nollplanet som hänvisas till i Plankartan och i Planbeskrivningen är inte
definierat, vilket skapar stor osäkerhet. Avses medelvattenståndet i Skälderviken, avses
medelvattenståndet i Rönne å i planområdet, eller avses gatuplanet inom sjukhusområdet.
Att ange nollplanet enligt RH2000 är utmärkt, men det är inte begripligt för allmänheten.
Det behövs någon form av förklaring så att alla kan förstå vad det innebär.
Ängelholms kommun bör ange ETT nollplan att utnyttjas i alla detaljplaner där angivande
av nollplanet är nödvändigt. Man kan inte laborera med olika nollplan. Nollplanet är en
teknisk realitet.
Kommentar: Nollplanet är +0,0 meter i höjdsystemet RH200. RH2000 är Sveriges nationella
höjdsystem vars nollpunkt definieras av Normaal Amsterdams Peil (NAP). Detta är en punkt i
Amsterdam som även används som nollpunkt i andra europeiska länder. Något förenklat kan man säga
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att NAP utgår från havsnivån. Det är därför svårt att definiera nollpunkten ute i den fysiska miljön.
Planbeskrivningen kompletteras med en definition av begreppet nollplan.
I åskådningsbild sid 6 anges höjden för Angela. Denna byggnad existerar inte och det är
oklart vad som kommer att byggas. Det kan inte vara korrekt att införa något ickeexisterande i en jämförelse om byggnadshöjder i Ängelholms kommun.
Kommentar: Ett förtydligande kring att Angela ännu ej är byggd görs i planbeskrivningen.
EngelholmsPartiet, 2018-01-11
Visionen och syftet som redovisas i förslaget, med integrerad lättvård i en byggnad för
hotell- och konferensändamål inom befintligt sjukhusområde, finner stöd i
Engelholmspartiets handlingsprogram och därmed vårt gillande.
Den föreslagna metoden att bygga på höjden för att nå lönsamhet i projektet med 150-200
hotellrum på en inte allt för stor yta och för att skapa ett landmärke i Ängelholm, känns
nyskapande men rubbar samtidigt den småskaliga landskapsbild som Engelholmspartiet vill
värna om.
Den föreslagna platsen för projektets genomförande är emellertid illa vald. Placeringen
medför betydande konsekvenser för miljön i å-rummet.
- De geotekniska förhållandena är inte de bästa. Grundläggning på pålar erfordras t.ex.
Kommentar: Den geotekniska utredningen har kompletterats efter samrådet. I den bedöms
stabilitetsförhållandena vara erforderliga inom planområdet.
- Planområdets kulturhistoriska kärnvärden påverkas på ett negativt sätt.
Kommentar: Synbildsanalysen och den fördjupade landskapsbildsstudien som tagits fram efter samrådet
visar att en hög byggnad inte är påtagligt tydlig från miljöer som Östra Kyrkogatan och Stortorget. I
gällande detaljplan bedöms portvaktsbyggnaden vara svåranvänd samt i dåligt skick och omfattas därför
inte av något bevarandeskydd. Samma bedömning görs i planförslaget. Andra karaktärsdrag som är
viktiga för kulturmiljön, som släntens vegetation, ska bevaras i så stor utsträckning som möjligt.
Sammantagen bedömning är att påverkan på kulturhistoriska värden är acceptabel.
- Respekten för strandskyddet är låg i planförslaget. Intresset av att ta området i anspråk
väger tyngre.
Kommentar: Det område där strandskyddet upphävs är redan ianspråktaget och strandskyddet var redan
upphävt i gällande detaljplan. Förslaget att strandskyddet ska upphävas för vattenområde har tagits bort
efter samrådet.
- Avståndet mellan befintliga byggnader och tilltänkta nya byggnader blir litet.
Synpunkterna från Räddningstjänsten Skåne Nordväst kommer att väga tungt i den
fortsatta planprocessen.
Kommentar: Räddningstjänsten har inget att erinra mot planförslaget.
- Trafik- och parkeringslösningen för området är inte tillfredställande och bör vidare
utredas.
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Kommentar: Genomförd trafikutredning och parkeringsberäkning bedöms tillgodose parkeringsbehovet.
- En placering av byggnaderna längre åt sydväst på fastigheten, i Tullportbrons förlängning
där bland annat barnpsyk. idag ligger, hade ur många aspekter varit att föredra.
Att särskild hänsyn iakttas i planförslaget, gällande utformning och arkitektonisk kvalitet, är
positivt då stadsbilden och kulturmiljön i stor grad kommer att påverkas.
Engelholmspartiet efterlyser klargöranden gällande finansieringen av
- Utsiktsplats/skybar på översta våningsplanet; e2 offentligt ändamål.
Kommentar: Planbestämmelsen reglerar att den verksamhet som etbaleras på byggnadens översta
våningsplan ska vara tillgänglig för allmänheten. Detta innebär inte att den behöver finansieras med
offentliga medel. Våningsplanet kan exempelvis inrymma en skybar eller en restaurang. För tydlighetens
skull justeras planbestämmelsen till ”Byggnadens översta våningsplan ska användas för publikt ändamål”.
Planbestämmelsens innebörd förtydligas även i planbeskrivningen.
Stenfalkenboet AB, 2018-01-12
Vi är ägare av Gräsanden 7, första fastighet andra (norra) sidan Rönneå och Karl den XV:s
bro. Alltså på väldigt kort avstånd från tänkt byggplats och hotell.
Den redovisning som skett av solstudie för omgivande fastigheter är otillräcklig och har
stora brister. Detta inte minst för vår fastighet. Att så svepande avfärda och luddigt
redovisa vilken påverkan det får för omgivningen är ej ett objektivt sätt att redovisa ett
planförslag.
Med vetskapen om att vår fastighet med sitt värderstreck får sol och ljus, så har vi
investerat betydande belopp för att nyttja det ljus och värme som ett nästan söderläge ger.
Vi har t.ex byggt stora generösa balkonger där de boende skall kunna njuta av detta. Vi har
även satsat mycket på en trädgård där de boende skall kunna njuta av soliga dagar på de
flertal uteplatser vi tillhandahåller. Med ett högt hus som planförslaget redovisar ändras
förutsättningarna helt för vår fastighet och dess hyresgäster. Är det rimligt att så här efteråt
så radikalt ändra förutsättningarna för oss?
Vi begär nu en solstudie månad för månad för vilken inverkan en hög byggnad får för vår
fastighet. Efter det kan vi till denna del möjligen ta ställning om vi accepterar detta
planförslag. Bakom våra synpunkter och farhågor har vi även våra hyresgäster.
Kommentar: Genomförda solstudier som redovisas i planbeskrivningen anses tillräckliga enligt praxis.
Bedömningsgrundande är vid vår/höstdagjämning. Vid intresse går det att gå in på kommunens hemsida
och 3D-modell, där det är möjligt att på egen hand studera byggnadens skuggförhållanden mer i detalj.
Längs Rönneå, så även inom Gräsanden 7 finns djupa lerlager. Vi är djupt oroande för vad
som sker både med byggnader och lerlager inom vår fastighet. Vad vi kan se i det
planförslag och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, så finns ingen beskrivning hur
grundläggning skall ske. Det är dock rimligt att anta att det behövs en omfattande pålning.
Hur denna troliga pålning skall gå till är därmed ej heller redovisat.
Vid renoveringen av Karl den XV:s bro, så pålades för en mindre arbetsflotte. Redan denna
mindre pålning hade påverkan på vår huvudbyggnad. Kommunen betalade då oss ett
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mindre skadestånd. Vi nöjde oss med detta symboliska belopp, mot att kommunen i
framtiden bättre skulle ta hänsyn till omgivande fastigheter vid byggnation i staden. Så
synes ej vara fallet med hänsyn till de farhågor vi har.
Farhåga 1. Sprickbildning i byggnader uppkomna av vibrationer vid pålning. Vi befarar att
pålningen medför stora vibrationer i lerlagren närmast byggplatsen. Om så sker så kommer
det sprickbildningar i våra byggnader. Blir de genomgående så är de ej reparerbara till
nuvarande skick. Att ersätta oss med skador i k-delar går ej med mindre än att uppföra en
ny byggnad. Något mindre skadestånd för icke fullgott reparerbara åtgärder kommer aldrig
att accepteras.
Farhåga 2. Skiktning av lerlager och därmed ras som följd av vibrationer. Lika litet som
planförslageter ser på omgivande byggnaders påverkan under byggprocessen avseende
vibrationer, så underlåter ni helt att se på hur lerlagren längs ån påverkas av dessa
vibrationer. Något borde Ni väl ha lärt av vad som hände längs Göta älv, med Surte-raset
med flera. Det är ju så att leran kan skikta sig direkt vid vibrationer. Men så kan även ske
senare t.ex vid stora väderförändringar. Att släppa igenom denna plan utan att noggrant
undersöka detta vore mycket oansvarigt och med denna vetskap faktiskt värre än så.
Vi vill se en redovisning av byggprocessen som t.ex grundläggning, samt noggranna
geotekniska undersökningar/beräkningar för vilka konsekvenser det kan få för oss. Sedan
kan vi till denna del möjligen ta ställning om vi accepterar detta planförslag.
Kommentar: Efter samrådet har en fördjupad geoteknisk utredning tagits fram. Den visar att
stabilitetsförhållandena är goda samt att risken för skred, ras och erosion är låg. Planbeskrivning och
miljökonsekvensbeskrivning har kompletterats utifrån det nya materialet.
Råder det samklang mellan ”Kommunens nya Översiktsplan” och ”Detaljplan för del av
Ängelholm 3:139. (med bygge av skyskrapa)? I Översiktsplanen står att följande är fastställt:
- Kommunens nya översiktsplan är fastställd 2017-08-28 och är giltig till 2035.
- Översiktsplanen ger en samlad bild över visionen för Ängelholms fortsatta utveckling.
Den är ett strategiskt dokument som skall fungera som vägvisare för kommunala beslut.
- Därför krävs en insiktsfull planering, en långsiktig helhetssyn och en samsyn. Vi utvecklar
det framtida Ängelholm tillsammans.
- Översiktsplanen är vägledande för detaljplaner, bygglov och andra beslut…
- Varje detaljplan skall redovisa hur den förhåller sig till översiktsplanen. Även bygglov skall
följa intentionerna i översiktsplanen.
- Den skall fånga Ängelholms själ.
- Småstad med närhet till allt.
- Beakta landskapsbilden vid planering av ny bebyggelse.
- Bygga säkert (Vad händer vid brand? Har vi resurser klara detta?)
- Minimera risker för erosion, ras och skred (Vad händer med lerlager och byggnader längs
Rönneå vid så omfattande pålning?)
- Bebyggelse som inte passar in i sin omgivning skall på sikt flyttas.
- Värna och levandegöra kulturhistoriskt värdefull miljö.
- En god gestaltning. Det som tillförs skall dock ske i samklang till platsens kulturhistoria…
Ny bebyggelse ska passa in både funktionellt och estetiskt i sitt sammanhang.
- Ortens karaktär skall bevaras.
- Utrymme skall ges för spektakulära byggnader (Vad vi kan se det enda i denna omfattande
Översiktsplan som kan tolkas positivt för denna plan..)
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Så frågan är: Råder det samklang mellan Översiktsplanen och byggande av en skyskrapa?
Ytterst så handlar det om den tillit vi måste kunna ha, om att Ni står för Era långsiktiga
beslut!
Kommentar: Kommunen anser att det finns stöd för planförslaget i ovanstående utdrag ur översiktsplanen.
Översiktsplanen ger exempelvis utrymme för förnyelse och nytänkande, en blandning av olika tidsåldrar,
kontraster i skala och uttryck, arkitektur med hög kvalitet, nyskapande arkitektur samt en spektakulär
byggnad som förändrar och förstärker stadens identitet. Dock avviker detaljplanen från översiktsplanen
avseende redovisning av användning på mark- och vattenanvändningskartan.
Fastighetsägare till Harkranken 6, 2018-01-12
Det allt överskuggande kännetecknet hos det föreslagna Hälsohotellet är dess höjd, max.
100 meter över Rönneås medelvattennivå. Det är byggnadens höjd som får de stora och
negativa konsekvenser för stads- och landskapsbild och kulturmiljö som beskrivs i MKB’n.
Det är samtidigt höjden som anses berättiga att huset byggs trots konsekvenserna därför att
det då blir ett ”nytt högt landmärke som signalerar Ängelholms nya karaktär”.
Utan den ”extra” funktionen att tjäna som ett landmärke för Ängelholm skulle den
föreslagna byggnaden inte kunna motiveras med de stora miljökonsekvenser som beskrivs i
MKB’n. Det är därför avgörande att det finns en ordentlig redovisning av motiven för ett
landmärke i form av ett högt hus och dessutom en beskrivning av hur detta landmärke
skulle passa in i den befintliga stadsmiljön och samspela med det gamla Ängelholm.
Planförfattarna anser att det finns stöd för planförslaget i Översiktsplan 2035. Där står bl.a.
att ”en spektakulär byggnad kan bidra till att förändra och förstärka stadens identitet,” men
där står också att ”Ny bebyggelse skall passa in både funktionellt och estetiskt i sitt
sammanhang, ett samspel mellan gammalt och nytt skall ske.” Enligt översiktsplanen skall
alltså en spektakulär byggnad också uppfylla kravet att passa in i den befintliga miljön, den
skall samspela med det gamla.
Planförslaget saknar både en redovisning av motiven för ett nytt högt landmärke och en
beskrivning av hur detta landmärke kan anpassas till befintlig stadsmiljö. Förslaget har
dessutom svagt stöd i Översiktsplan 2035. Jag tycker därför att utan komplettering i dessa
delar bör förslaget inte godkännas.
Kommentar: Kommunen anser att det finns stöd för planförslaget i ovanstående utdrag ur översiktsplanen.
Översiktsplanen ger exempelvis utrymme för förnyelse och nytänkande, en blandning av olika tidsåldrar,
kontraster i skala och uttryck, arkitektur med hög kvalitet, nyskapande arkitektur samt en spektakulär
byggnad som förändrar och förstärker stadens identitet. Efter samrådet har motiveringen till byggnadens
lokalisering förtydligats i miljökonsekvensbeskrivningen samt planbeskrivningen. En synlighetsanalys och
fördjupad landskapsbildsstudie har tagits fram för att undersöka planförslagets påverkan på omgivande
miljöer.
Fastighetsägare till Örnen 21, 2018-01-12
En stilla undran: Är det Paulsson-brödernas ide’, med en 100 meter hög skyskrapa, för att
skapa ett monument över dom själva, nu när dom går mot sin ålders höst, eller är det
verkligen någon på kommunen som kläckt denna befängda idé? Är detta verkligen inte
storhetsvansinne av det värsta slaget? Är det så vi vill ha det i Ängelholm, tävla med
storstäderna om ”slå-dig-för-bröstet-byggnader? Skall vi inte som liten stad istället värna
om vår natur och lugna miljö? Är det inte därför som folk vill flytta hit, ifrån alla större
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städer? När vi dessutom sköter det vi har, den underbara stranden med dess omgivningar
så uselt dåligt, lär vi snart inte behöva några hotell-rum alls i denna stad! Vi bor på
Östergatan 7. Om denna skyskrapa byggs, blir det ett hus till salu där. Intresserad?
Kommentar: Hälsostaden Ängelholm AB inkom med en plansansökan som omfattade idén att bygga ett
hälsohotell. Planansökan fick positivt planbesked av Kommunstyrelsen 2016-02-24. Planförslaget blev
sedan godkänt för samråd i Kommunstyrelsen 2017-11-29. Kommunen har gjort bedömningen att det är
lämpligt med en byggnad enligt planförslaget i Ängelholm.
Fastighetsägare till Paletten 2, 2018-01-13
Generellt:
- Höga hus har sällan ett trevligt närområde. De förminskar människan, kastar långa
skuggor och behärskar omgivningen visuellt. Ju högre hus desto mindre ser vi av himmelen
och dess ljus. Höga hus drar ner starkare vindar och kastbyar.
- Vid visionsarbetet för översiktsplanen för några år sedan var det en dominerande åsikt att
invånarna tycker om sitt Ängelholm för att det är en mysig liten stad där problemen är små.
- Ängelholm har många fördelar: Havsnära, naturnära, skyddat från havsvindarna av
skogen, Rönneå som vindlar sig genom staden. Dessutom närhet till Öresundsregionen.
Slutsatser:
1 Det finns, som jag ser det, inget behov av ett ”landmärke” och frågan är om
ängelholmarna vill ha det.
2 Samrådstiden är alldeles för kort för att medborgarna skall hinna sätta sig in i och förstå
konsekvenserna av ett så dominerande byggprojekt.
Kommentar: Plan- och bygglagen reglerar att samrådstiden ska vara minst tre veckor. Med tanke på
julhelgen så utökade kommunen samrådstiden vilket bedömts som tillräckligt.
3 Platsen är illa vald, kanske inte för de som är i hotellet men för oss invånare som är på
utsidan. Att man ska kunna åka upp och se på utsikten kompenserar inte nackdelarna.
Byggnaden kommer att behärska det offentliga årummet kraftigt en lång sträcka. Den
vackra och lugna lilla parken mellan broarna vid Vita räck kommer att helt domineras och
skuggas av det höga huset. Parken är en grön oas som blir viktigare ju mer staden växer.
Dessutom blir södra stranden som hotellets privata baksida med entrén där.
Kommentar: Byggnadens placering med Rönne å i norr är fördelaktig då en större del av skuggan främst
påverkar själva årummet. Byggnadens höjd medför långa skuggor men den smala silhuetten gör att skuggan
påverkar varje plats under en kortare tidsperiod. Under de mörkare månaderna passerar skuggan relativt
snabbt, ungefär 20-30 minuter över en punkt. Bedömningen är att det för enskilda fastigheter blir en
acceptabel påverkan.
Entrén på den södra sidan kommer att bidra till en förbättrad tillgänglighet till å-promenaden jämfört med
dagsläget. Precis som i gällande detaljplan så planläggs den södra sidan som parkmark. Detta innebär att
allmänheten likt tidigare fortfarande kommer att kunna röra sig längs med å-promenaden.
4 Oklarheter i planen.
- Byggnadernas höjd är angivna ”över angivet nollplan”. Jag har slösat mycket tid på att
försöka hitta detta angivna nollplan utan resultat.
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Kommentar: Nollplanet är +0,0 meter i höjdsystemet RH200. RH2000 är Sveriges nationella
höjdsystem vars nollpunkt definieras av Normaal Amsterdams Peil (NAP). Detta är en punkt i
Amsterdam som även används som nollpunkt i andra europeiska länder. Något förenklat kan man säga
att NAP utgår från havsnivån. Det är därför svårt att definiera nollpunkten ute i den fysiska miljön.
- Det är oklart hur dominerande entrén mot PARK blir och hur nivåskillnaden mellan åpromenaden och entrén på mer än tre meter skall hanteras.
Kommentar: Planförslaget säkerställer att entréer till byggnaden ska finnas tillgängliga både från Södra
vägen samt i anslutning till å-promenaden. Byggnaden föreslås utrustas med hiss mellan de olika
marknivåerna för att stärka tillgängligheten.
- Det står ”Allmänhetens tillgång till vattnet förstärks då planen tillåter vattenområde där
exempelvis flytbryggor får uppföras”. På sida 16 står: ”Planförslaget skapar möjligheter för
en stärkt vattenkontakt”. Vad jag kan förstå är detta en generell möjlighet och inte något
som ”skapas” av planen!
Kommentar: Vattenområdet har tagits bort från plankartan och ingår inte längre i planförslaget.
- I planen står mycket om att skydda siktlinjer och träden i sluttningen men sanningen är
den vad jag kan se att byggnaden och speciellt högbyggnaden kommer att ta större delen av
sluttningen. Det blir inte många meter kvar till å-promenaden. Så antingen finns det mycket
liten sluttning kvar eller också får man fylla på ny sluttning. I båda fallen kommer träden att
försvinna.
Kommentar: En planbestämmelse om att släntens topografi inte får ändras, med undantag för ramp till
underjordiskt garage samt tillgänglighetsåtgärder, har tillförts plankartan. Syftet med bestämmelsen är att i
så stor utsträckning som möjligt minska ingrepp på slänten. En trädinventering är gjord för att identifiera
bevarandevärda träd. Träden skyddas på plankartan genom en bestämmelse om att träd inte får fällas,
samt att utökat marklov för trädfällning krävs.
STÄLLNINGSTAGANDE

Planhandlingarna kompletteras vad gäller:
Plankarta
 Gestaltningsbestämmelser har redigerats.
 Ny användning D1 – vård, utom byggnad för kriminalvård, har lagts till.
 Förslaget om att upphäva strandskydd för vattenområde har tagits bort.
 Vattenområde (W) har tagits bort från plankarta.
 Gränser och höjder har justerats. Totalhöjd har införts.
 Höjden som lägst tillåts är 75 meter för högdelen.
 Planbestämmelse (n3) om att markens topografi (för slänten) inte får ändras utöver ramp till garage och
tillgänglighetsåtgärder har tillförts.
 Planbestämmelsen om korsmark har justerats.
 Planbestämmelsen om trädfällning (n2) har justerats.
Planbeskrivning
 Detaljplanens syfte har justerats.
 Ett avsnitt om lokalisering har lagts till under rubriken ”översiktsplan”.
 Planbeskrivningen har kompletterats med ett resonemang kring vibrationer.
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Ett avsnitt om vindar har lagts till.
Avsnittet om träd och grönska har utvecklats utifrån ny trädinventering.
Avsnittet om gestaltning har redigerats.
Avsnittet om stads- och landskapsbild har utvecklats utifrån ny fördjupad landskapsbilsstudie.
Avsnittet om geoteknik har uppdaterats utifrån kompletterad geoteknisk undersökning.
Ett avsnitt om markföroreningar har tillförts utifrån ny mark- och miljöundersökning.
Avsnittet om erosion har kompletterats utifrån ny geoteknik samt erosionsutredning från 2013.
En text som förklarar innebörden av användningen D1 – vård har lagts till.
Avsnittet om Flyghinderanalys har utvecklats.
En text som förklarar x-område har lagts till.
Förtydligande kring ekonomiska frågor och ansvarsfördelning har gjorts i genomförandedelen.
Förslaget att upphäva strandskydd för vattenområde, samt avsnittet om vattenområden har tagits bort.
Ett avsnitt om skred och ras har lagts till.
Ett avsnitt om ställningstagande och uppföljning av MKB har lagts till.

Miljökonsekvensbeskrivning
 Avsnittet om geoteknik kompletteras utifrån ny fördjupad utredning.
 Kapitel vindar och höga hus har ersatts av beskuggning och vind i olika kapitel.
 Avsnittet om stads- och landskapsbild kompletteras utifrån ny fördjupad landskapsbildsstudie.
 Texterna om nollalternativ har utvecklats.
 Avsnittet om natur uppdateras något utifrån ny trädinventering.
 Ett avsnitt om stadsutveckling har lagts till.
NAMNLISTA

Följande har under samrådet inkommit med synpunkter som ej tillgodosetts:
 Fastighetsägare till Örnen 21, 2018-01-12
 Fastighetsägare till Paletten 2, 2018-01-13
 Stenfalkenboet AB, 2018-01-12
 Fastighetsägare till Harkranken 6, 2018-01-12
 Vita Räck AB, 2017-12-18 och 2018-01-12
 Föreningen Rädda Pyttebroområdet, 2018-01-11
 Järneken Fastighetsförvaltning, 2018-01-08
 EngelholmsPartiet, 2018-01-11
 Naturskyddsföreningen Ängelholm, 2018-01-09
MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN

Utlåtande har upprättats av planarkitekt Amelie Hillåker.
SAMHÄLLE/PLANENHETEN
Ängelholm den 8 april 2019.
Jenni Wehrmann
Planchef

Amelie Hillåker
Planarkitekt

Information enligt personuppgiftslagen (PUL)
Som information vill vi upplysa om att personuppgifter som inkommer i ärendet behandlas endast i detta specifika
planärende samt vid utlämnande av handlingar enligt offentlighetsprincipen. Källor: Till fastighetsförteckning är;
fastighetsinformationsregistret (FIR), statens personadressregister (SPAR). Kommunstyrelsen ansvarar för denna
information. 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.

GRANSKNINGSUTLÅTANDE
2019-07-12
Dnr KS 2016/115
PL 15-0023
SBN 2019/95

Detaljplan och MKB för del av
Ängelholm 3:139, Centrum, Ängelholm,
Ängelholms kommun
GRANSKNINGSUTLÅTANDE
ANTAGANDEHANDLING
SAMRÅDET

Samrådet redovisas i en samrådsredogörelse daterad 8 april 2019.
HUR GRANSKNINGEN HAR BEDRIVITS

Ett förslag till detaljplan har varit utsänt på granskning 10 april till och med 13 maj 2019.
Förslaget har hållits tillgängligt på www.engelholm.se, på stadsbiblioteket i Ängelholm samt
i stadshuset. Granskningen kungjordes i Nordvästra Skånes Tidningar 10 april 2019.
INKOMNA YTTRANDEN UNDER GRANSKNINGEN

Yttranden utan erinran eller med tillstyrkan har inkommit från:
 Räddningstjänsten Skåne nordväst, 2019-04-11
 E.ON Energidistribution AB, 2019-04-11
 Öresundskraft AB, 2019-05-09
 Försvarsmakten, 2019-05-13
 Region Skåne, 2019-05-14
Yttranden med synpunkter eller frågor har inkommit från:
 Lantmäteriet, 2019-04-18
 Fastighetsägare till Örnen 1 och 26, 2019-04-28
 Bjäre Kraft, 2019-05-02
 Fastighetsägare till Gräsanden 7, 2019-05-06
 Fastighetsägare till Lommen 7, 8 och 9, 2019-05-12
 Fastighetsägare till Lommen 6, 2019-05-13
 Fastighetsägare till Tordmulen 11, 2019-05-12
 Fastighetsägare till Örnen 1, 26 samt 21, 2019-05-13
 Delägare till fastigheten Örnen 4, 2019-05-12
 Naturskyddsföreningen Ängelholm, 2019-05-12
 Trafikverket, 2019-05-13
 Inkommen synpunkt, 2019-05-13
 Länsstyrelsen, 2019-05-15 (förlängd svarstid)
Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: info@engelholm.se
www.engelholm.se | www.facebook.com/angelholm | www.twitter.com/engelholm
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 Namnlista, 2019-05-13
Namnlistan nedan innehåller även en synpunktsskrivelse. Det går dock inte att avläsa om
de undertecknade på namnlistan har varit införstådda med den skrivelsen.
- Hyresgäst på Storgatan 65A
- Hyresgäst på Gasverksgatan 18
- Hyresgäst på Sandvångsgatan 9
- Boende på Allmogegatan 109
- Boende på Allmogegatan 109
- Boende på Doktorsgatan 8D
- Hyresgäst på Storgatan 4A
- Hyresgäst på Storgatan 4A
- Hyresgäst på Storgatan 4A
- Hyresgäst på Storgatan 4B
- Hyresgäst på Storgatan 4A
- Hyresgäst på Storgatan 4B
- Hyresgäst på Storgatan 4B
- Hyresgäst på Storgatan 4B
- Hyresgäst på Storgatan 6A
- Hyresgäst på Storgatan 6A
- Hyresgäst på Storgatan 6A
- Hyresgäst på Storgatan 6A
- Hyresgäst på Storgatan 4B
- Boende på Södra Kyrkogatan 15
- Hyresgäst på Storgatan 4B
- Hyresgäst på Storgatan 6B
- Hyresgäst på Storgatan 6B
- Hyresgäst på Storgatan 6B
- Hyresgäst på Storgatan 6B
- Hyresgäst på Storgatan 6B
- Hyresgäst på Storgatan 6B
- Hyresgäst på Storgatan 6B
- Hyresgäst på Storgatan 6B
Sent inkomna yttranden
 Fastighetsägare till Ludvigaskog 9, 2019-05-14
 Fastighetsägare till Lommen 5, 2019-05-17
Inkomna yttranden redovisas och kommenteras nedan.
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MYNDIGHETER

Länsstyrelsen, 2019-05-15
Redogörelse för ärendet
Planförslagets syfte är att pröva möjligheten att uppföra en byggnad för hotell- och
konferens- samt vårdändamål inom befintligt sjukhusområde. Syfte med planläggningen
Planområdet omfattar del av fastigheten Ängelholm 3:139 och del av Ängelholm 3:122.
Det avgränsas av Rönne å i norr, Södra vägen i öst, befintligt sjukhusområde i söder och
det nya badhuset i väst. Planområdets areal är cirka 7740 kvadratmeter stort.
Nuvarande markanvändning och nuvarande planläge
Planområdet ligger i centrala Ängelholm vid Ängelholms sjukhusområde intill Rönne å.
Planområdet är cirka 1,2 ha och avgränsas av Rönne å i norr, Södra vägen i öst, befintligt
sjukhusområde i söder och det nya badhuset i väst. Aktuellt område omfattas av detaljplan
för Ängelholm 3:139 m.fl. Detaljplanen vann laga kraft 2015-07-17 med genomförandetid
på fem år och är därmed gällande fram till 2020-07-17.
Översiktsplan och Länsstyrelsens granskningsyttrande
Gällande översiktsplan för Ängelholms kommun, Översiktsplan 2035 (antagen 2017) anger
pågående markanvändning ”bostäder” för området och hela sjukhusområdet anges som
befintlig bebyggelse i den interaktiva kartan. Rönne å är markerat som ett ”grönt stråk”.
Kommunen bedömer att planförslaget följer översiktsplanens intentioner genom att det går
i linje med bland annat ett effektivt markutnyttjande, nybyggnation på en central fastighet i
anslutning till befintlig bebyggelse och infrastruktur samt främjar en blandad
bebyggelsestruktur i centralorten.
I Länsstyrelsens granskningsyttrande till översiktsplanen framgår att redovisningen av
miljökonsekvenserna hänskjuts till efterföljande prövningar vid planläggning som berör
riksintressen, skyddade områden eller där det finns risk för människors hälsa och säkerhet
avseende bl.a. erosion och översvämning. Översiktsplanen ger inte nödvändig vägledning
för efterföljande prövning vad gäller vatten- och kustområden och resonemang om hur
risken för översvämning av Rönne Å ska hanteras kvarstår till efterföljande prövning.
Kommunen tar fram planförslaget med utökat förfarande. Till planförslaget har
kommunen upprättat en miljökonsekvensbeskrivning. MKB:n har begränsats till att
fokusera på följande frågor där en betydande miljöpåverkan inte kunnat uteslutas:
• Luft och klimat
• Stads- och landskapsbild
• Kulturmiljö
• Geoteknik
• Översvämning
Historik i ärendet
Länsstyrelsen har i samrådsyttrandet gett rådet att låta MKB ytterligare fokusera på
markens bärighet i det fortsatta planarbetet med platsens lämplighet för föreslagen
bebyggelse som utgångspunkt. Länsstyrelsen har remitterat ärendet till SGI och kommunen
har i fortsatt arbete haft kontakt med SGI angående geoteknisk utrednings indata.
Länsstyrelsen har åter remitterat ärendet till SGI i granskningsskedet.
Länsstyrelsen hade i samrådsskedet synpunkter ifråga om strandskydd. Dessa synpunkter är
i granskningsskedet tillgodosedda. Planområdet berörs av riksintresse för naturvård 3kap. 6
§ MB, friluftsliv 3kap. 6 § MB samt högexploaterad kust 4 kap. 1 § och 4 § MB.
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Länsstyrelsen gör bedömningen att planförslaget inte påtagligt skadar riksintressena. Drygt
200 meter väster om planområdet ligger riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8§
miljöbalken, Godsstråket genom Skåne. Länsstyrelsen bedömer att planförslaget inte
påverkar riksintresset negativt.
Länsstyrelsens formella synpunkter
Miljökvalitetsnormer för vatten
Eftersom planhandlingarna inte tydligt redovisar att MKN för vatten kan följas behöver
planhandlingarna kompletteras med fakta som visar att ingen rening av dagvatten behövs.
Det är lämpligt att det också säkerställs att planen medger genomförande av de
försiktighetsmått och åtgärder för dagvatten som tillsynsmyndigheten kan komma att kräva.
Kommentar: En motivering till varför planförslaget inte bedöms påverka MKN vatten har lagts till i
planbeskrivningen.
Hälsa och säkerhet – geotekniska säkerhetsfrågor
Länsstyrelsen gör bedömningen att markens lämplighet inte är säkerställd gällande ras,
skred, erosion och släntstabilitet. Då SGI i sitt remissvar efterfrågar vidare bedömningar
och utredningar som kan visa på markens lämplighet kan inte Länsstyrelsen i detta skede
göra bedömning att marken är lämplig för sitt ändamål. Länsstyrelsen bedömer att det finns
risk för att detaljplanen, med dess nuvarande redovisning och bestämmelser, blir olämplig
med hänsyn till människors hälsa och säkerhet.
Kommentar: Geotekniska utredningar har kompletterats och åter granskats av SGI. Efter att ha fått ta
del av nytt tillägg till tidigare utförda beräkningar bedömer SGI att beräkningarna visar att stabiliteten
med god marginal överstiger erforderlig säkerhetsfaktor både vid medtagen bygglast och för ett minskat
mothåll i ån till följd av erosion. SGI anser att tidigare synpunkter har beaktats och har således inga
kvarstående synpunkter avseende planförslaget.
Hälsa och säkerhet – buller och markföroreningar
I granskningshandlingen har ändamålet D1- Vård lagts till. Detta ändamål har ett brett
användningsområde vilket innefattar både verksamheter med tillfällig vistelse och vistelse
av mer varaktig karaktär (t.ex. vårdboende, kriminalvård m.m.). Det går följaktligen inte att
förutse vistelsens varaktighet. Länsstyrelsen efterfrågar därför en komplettering och
närmare beskrivning av vad ändamålet möjliggör på plats och eventuellt i planbestämmelser
exkludera de användningsområden som innebär varaktig vistelse. Detta för att bedöma om
bullerfrågan och frågan om markföroreningar gör marken lämplig eller inte.
Om vårdändamålet ska möjliggöra en verksamhet med varaktig vistelse kan bullerfrågan
vara aktuell att utreda vidare. Vårdlokaler ska tillämpas likvärdigt bostäder i fråga om
planläggning samt bygglovsprövning. Samma gäller för markföroreningsfrågan.
Kommentar: Användningen vård är inte ämnat för boende, utan är till för att erbjuda patienter med ett
lägre vårdbehov, men med behov av närhet till vård och behandling, en attraktiv och lättillgänglig tillfällig
vistelse. På grund av detaljplanens syfte, att byggnaden ska fungera som ett vanligt hotell men även som en
del av vården i Ängelholm, är det viktigt att detaljplanen möjliggör vårdanpassade hotellrum och miljöer.
Dessa är av icke varaktig karaktär. För att förtydliga detta preciseras planbestämmelsen om ”Vård, utom
byggnad för kriminalvård” istället till ”Sjukhusvård”, som har tillfällig karaktär. Planbeskrivningen
förtydligar innebörden av bestämmelsen, att sjukhusvård är av tillfällig karaktär och inte tillåter permanent
omsorgsboende. Då inslaget av vård inte förändrar syftet med tillfällig vistelse likställs det inte med bostäder
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och förändrar därför heller inte bedömningen kring byggnadens omgivningspåverkan och trafikalstring, samt
förutsättningar vad gäller buller och markföroreningar. I den trafikutredning som utfördes 2017 redogörs
även förutsättningar för buller. Med stöd av denna förtydligas avsnittet om buller i planbeskrivningen.
Bullerberäkningar visar att ljudnivåerna ligger under gällande riktvärden.
Länsstyrelsens bedömning
Förutsatt att planhandlingarna kompletteras och redogör för markens lämplighet för sitt
ändamål gällande Hälsa och säkerhet - buller och markföroreningar, Hälsa och säkerhet
geotekniska säkerhetsfrågor enligt ovan så att det visas att platsen är lämplig för den
förändring som föreslås har inte Länsstyrelsen några synpunkter utifrån 11 kap. 10 - 11 §§
PBL.
Kommentar: Planhandlingarna är kompletterade för att säkerställa att planförslaget är lämpligt med
hänsyn till hälsa och säkerhet – buller, markföroreningar och geoteknik.
Lantmäteriet, 2019-04-18
Lantmäterimyndigheten har tagit del av förslaget. Någon fullständig genomgång av
planförslaget har inte skett. Genomgången har främst varit inriktad på
genomförandefrågor. Lantmäterimyndigheten har valt att särskilt belysa följande
frågeställningar.
Inom området för den nya detaljplanen finns en gällande detaljplan, detaljplan för
Ängelholm 3:139 m.fl., laga kraftvunnen 2015-07-17, som fortfarande har
genomförandetid. Lantmäteriet vill uppmärksamma att en motivering till varför ersättning
av denna plan sker bör framgå av planhandlingarna när planen fortfarande har
genomförandetid. Lantmäteriet vill även informera om att om en plan ersätts med en ny
under genomförandetiden har fastighetsägarna rätt till ersättning av kommunen för den
skada som uppkommer för dem.
För övrigt har Lantmäteriet inga synpunkter.
Kommentar: En motivering till varför ersättning av gällande plan sker tillförs planbeskrivningen. Att
upphäva detaljplanen före genomförandetidens utgång föranleds av svårigheter att förutse sjukvårdens
utveckling och behov. Till följd av rådande omständigheter och utveckling har det uppkommit nya behov
som ny detaljplan bidrar med att tillgodose. Hälsohotellet kan medverka till att stärka och utveckla
vården, öka tillgängligheten och attrahera kompetens. Berörda fastighetsägare är kommunen och
Hälsostaden och därför bedöms ersättning inte vara aktuellt.
Trafikverket, 2019-05-13
Planområdet omges av kommunala och enskilda gator och vägar. Närmsta statliga väg är
väg 1710 och väg 107 drygt en kilometer öster/söder om planområdet.
Drygt 200 meter väster om planområdet ligger järnvägen Godsstråket genom Skåne.
Godsstråket genom Skåne är utpekad som riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8§
miljöbalken. Områden som är av riksintresse för kommunikationer ska skyddas mot
åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen. Den nu
aktuella detaljplanen får inte påverka riksintresset negativt.
Kommentar: Kommunen har gjort bedömningen att riksintresset för kommunikationer inte påverkas
negativt till följd av planförslaget.
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Sedan samrådet har detaljplanen ändrats så att ändamål vård nu tillåts i detaljplanen.
Trafikverket anser att samma riktvärden som för bostäder ska gälla för vårdboende med
avseende på buller. Vårdboende ska bedömas på samma sätt som andra bostäder.
Till detaljplanen finns en trafikutredning ”Trafikutredning till Hälsohotellet” (Sweco 201709-18) som Trafikverket har tagit del av. Med avseende på att vård nu tillåts i detaljplanen
anser Trafikverket att bullerutredningen som utgör underlag för följande detaljplan är
otillräcklig för att Trafikverket ska kunna bedöma påverkan på anläggningen Godsstråket
genom Skåne som är av riksintresse. De lokala förutsättningarna kan föranleda problem
med buller. Kommunen ansvarar för att säkerställa att bebyggelsen anpassas utifrån de
lokala förutsättningarna. Utredningen ska ta hänsyn till uppgifter om nuvarande och
framtida trafik på Godsstråket genom Skåne. Trafikverket anser att utredningen behöver
kompletteras. Innan detaljplanen antas ska Trafikverket återigen ges möjlighet att ta del av
utredningen och detaljplanen.
Bullerutredningen ska baseras på prognos för järnvägen för år 2040. Uppdaterad prognos
finns på Trafikverkets hemsida: www.trafikverket.se. Bullerberäkningar ska göras på tänkt
byggnadsplacering och byggnadshöjd och bullersituationen för eventuella uteplatser etc.
måste också utredas, med planerade/erforderliga bullerskydd och anpassningsåtgärder.
Samtliga bullerskydd ska finnas med i beräkningarna, för att säkerställa att gällande
riktvärden kan innehållas. Detta redovisas lämpligen genom bullerutbredningskartor med
frifältsvärden vid fasad för berörda våningsplan/delar av planområdet. I den nu
föreliggande trafikutredningen har bullerberäkningar endast gjorts på 1,5 meters höjd. Med
avseende på att högre byggnader tillåts i detaljplanen och att byggnaderna kommer upp i
höjd och inte har dämpning från omkringliggande mark och byggnader behöver
beräkningar på fler höjder göras för att säkerställa att riktvärden för buller inte överskrids.
Trafikverket förutsätter att planområdet planeras och utformas så att gällande riktvärden
för buller innehålls för de i den nu aktuella detaljplanen aktuella ändamålen. Eventuella
bullerskyddsåtgärder ska bekostas av kommunen eller exploatören. ”Trafikutredning till
Hälsohotellet” (Sweco 2017-09-18) omfattar även fastigheter som inte är en del av den nu
aktuella detaljplanen, och här förs också resonemang kring buller utifrån bostadsändamål.
Detta yttrar sig inte Trafikverket om, då den nu aktuella detaljplanen inte innefattar
bostadsändamål.
Kommentar: Byggnaden ska fungera som ett vanligt hotell, men med möjlighet till vårdanpassade hotellrum
och miljöer, vilket beskrivs i avsnittet om förutsättningar som trafikutredningen har utgått från. På grund
av detaljplanens syfte, att byggnaden ska fungera som ett vanligt hotell men även som en del av vården i
Ängelholm, är det viktigt att detaljplanen möjliggör vårdanpassade hotellrum och miljöer. Dessa är av icke
varaktig karaktär. För att förtydliga detta preciseras planbestämmelsen om ”Vård, utom byggnad för
kriminalvård” istället till ”Sjukhusvård”, som har tillfällig karaktär. Planbeskrivningen förtydligar
innebörden av bestämmelsen, att sjukhusvård är av tillfällig karaktär och inte tillåter permanent
omsorgsboende. Då inslaget av vård inte förändrar syftet med tillfällig vistelse likställs det inte med bostäder
och förändrar därför heller inte bedömningen kring byggnadens omgivningspåverkan och trafikalstring, samt
förutsättningar vad gäller buller.
I den trafikutredning som utfördes 2017 redogörs även förutsättningar för buller. Med stöd av denna
förtydligas avsnittet om buller i planbeskrivningen. Bullerberäkningar visar att ljudnivåerna ligger under
gällande riktvärden.
Sammanfattningsvis är bedömningen att planförslaget inte kommer att ha någon påverkan på riksintresset
för Godsstråket genom Skåne. Ny bullerutredning bedöms därför inte vara nödvändig.
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Avseende vibrationer anser Trafikverket att samma riktvärden för vibrationer som gäller
för nybyggnad och väsentlig ombyggnad av väg- och järnvägsinfrastruktur ska tillämpas vid
nybyggnad av bebyggelse. Enligt dessa riktlinjer ska vibrationsnivån i vårdlokaler och
bostäder vid nybyggnad och väsentlig ombyggnad av infrastruktur inte överskrida 0,4
mm/s vägd RMS vid fler än fem tillfällen per natt under ett trafikårsmedel (ÅDT).
Trafikverket förutsätter att kommunen och exploatören säkerställer att riktvärdena efterlevs
och bekostar de nödvändiga åtgärder som kan komma att krävas.
Kommentar: En utredning som togs fram i samband med detaljplan för Ängelholm 5:3, med hänsyn till
uppförande av nya bostäder, visar att registrerade nivåer med marginal understiger riktvärdet för bostäder
på 0,4 mm/s. Aktuellt planområde är beläget betydligt längre bort från järnvägen än Ängelholm 5:3.
Därför görs bedömningen att det inte finns någon risk för vibrationer över riktvärdena inom planområdet.
Kommunen skriver i planbeskrivningen att planförslaget bedöms medföra en marginell
trafikökning. Omkringliggande gator och vägar är kommunala och enskilda, men om det
framöver visar sig finnas behov av åtgärder på det statliga vägnätet eller anslutningar till
detta, till följd av detaljplanen, ska dessa bekostas av kommunen.
Kommentar: Den marginella trafikökning som planförslaget väntas medföra bedöms inte påverka det
statliga vägnätet.
Trafikverket ser positivt på att högsta totalhöjd nu regleras i plankartan. Trafikverket
förutsätter att samtliga berörda flygplatser (Ängelholms, Halmstads och Ljungbyheds
flygplatser) bereds möjlighet att yttra sig, då planområdet ligger inom den MSA-påverkande
zonen för dessa flygplatser. Flygplatserna är sakägare och ska därför beredas möjlighet att
yttra sig, eftersom detaljplanen medger byggnation som är högre än 20 meter
Även LFV (Luftfartsverket) är sakägare och ska ges möjlighet att yttra sig över detaljplanen.
LFV:s CNS-utrustning (Communication, Navigation, Surveillance) är säkerhetsklassad och
eventuell påverkan på utrustningens funktion kan endast bedömas av LFV. LFV hörs
genom tjänsten ”CNS-analys” på LFV:s hemsida:
http://www.lfv.se/tjanster/luftrumstjanster/cns-analys
Då detaljplanen även medger byggnation överstigande 45 meter inom tätbebyggt område
kan byggnationen påverka Försvarsmaktens intressen gällande militär luftfart. Remisser
skickas till exp-hkv@mil.se.
Kommentar: Remiss skickades till samtliga berörda flygplatser, Luftfartsverket samt till Försvarsmakten
när granskningstiden inleddes.
Detaljplanen ligger dessutom inom hinderfrihetsytan för Ängelholms flygplats som är av
riksintresse. Trafikverket har därför krävt att kommunen låter göra en flyghinderanalys som
skickas till berörda flygplatser. Trafikverket har tagit del av flyghinderanalysen som
kommunen låtit göra och Ängelholms flygplats yttrande över densamma. Utifrån dessa
handlingar gör Trafikverket bedömningen att riksintresset för Ängelholms flygplats inte
påverkas.
Kommentar: Kommunen gör samma bedömning som Trafikverket i frågan.
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LEDNINGSÄGARE

Bjäre Kraft, 2019-05-02
Bjäre Kraft Bredband AB har kanalisation och kommunikationskabel i markområdet enligt
medsänd ritning. Vid arbete vid och omkring befintlig kanalisation skall stor varsamhet
iakttagas. Bjäre Kraft Bredband skall inte belastas med kostnader för en eventuell flyttning
av befintlig kanalisation och kommunikationskabel.
Kommentar: Enligt medsänd ritning ligger Bjäre Krafts ledningar huvudsakligen på allmän platsmark
(PARK och GATA). Detaljplanen medför inga ingrepp i dessa miljöer. I planbeskrivningens
genomförandedel redogörs för ekonomiska frågor och ansvarsfördelning. Där framgår det att
exploatör/fastighetsägare ska bekosta flytt av befintliga ledningar.
SAKÄGARE OCH ÖVRIGA

Naturskyddsföreningen Ängelholms, 2019-05-12
Planbestämmelser
På sidan 18 i planbeskrivningen, rubriken ”Markens anordnande och vegetation”, anges att
ett starkt skydd mot exploatering av marken kommer att skapas för slänten ner mot ån.
Detta då regleringarna i plankartan anger att slänten utgörs av prickmark och inte får
bebyggas, samtidigt som den inte får användas för parkering ovan mark, topografin ej får
ändras och träd ej får fällas.
Samtidigt anges ett undantag i planbestämmelserna för att anlägga en ramp till
underjordiskt garage. Men ingenting anges om i vilken omfattning en sådan ramp får
ianspråkta slänten. En självklar förutsättning för att skyddet av slänten och dess vegetation
ska vara så starkt som kommunen påstår, är att även en sådan ramp omfattas av regleringar
i planen. Det anges inte heller i planbeskrivningen varför en sådan ramp måste möjliggöras
i slänten eller vilka alternativ som utretts för dess placering. Vidare anges det inte vilken
påverkan på områdets naturvärden eller biologiska mångfald anläggandet av en ramp
bedöms få. I en analys av denna påverkan behöver även ett resonemang om behovet av
kompensation av förlorade värden finnas.
Kommentar: Syftet med planbestämmelsen om ramp är att möjliggöra för angöring till underjordiskt
parkeringsgarage, samt för att öka tillgängligheten till åpromenaden. I tidigt skede i planarbetet gjordes ett
parallellt uppdrag, där två arkitekter tittade på möjlig utformning. Angöring via ramp till
parkeringsgarage är den lösning som har bedömts som mest lämplig. Bestämmelsen om att topografin inte
får ändras bedöms som ett tillräckligt skydd för slänten. Genom att skydda flertalet träd begränsas även
området där rampen kan uppföras. Exakt läge och utformning av rampen kan inte fastslås i detta skede.
När det gäller förbudet mot ändringar av topografin i slänten anges ett undantag för
tillgänglighetsåtgärder. Vi uppfattar planbeskrivningen och plankartan som att det med
sådana åtgärder i detta fall avses entrén till högdelen från allmän plats park, nämnd i
utformningsbestämmelse f5. Vi ser positivt på tanken att fler ska kunna nå åpromenaden,
men även här anser vi att det måste finnas en reglering i planen av hur stor del av slänten
entrén får ta i anspråk. Vidare anser vi att ju större denna entré behöver vara, desto
noggrannare behöver påverkan på naturvärdena bedömas och beskrivas.
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Kommentar: Att förbättra tillgängligheten till årpromenaden är en viktig del av planuppdraget då den inte
är tillfredställande i dagsläget. För att förbättra tillgängligheten för fler grupper i samhället blir åtgärder
som förändrar slänten nödvändigt. Viktiga värden avseende topografi och träd är skyddade i detaljplanen
vilket begränsar rampens placering. Exakt läge och utformning av rampen kan dock inte fastslås i detta
skede.
Strandskydd
Som särskilt skäl för att upphäva strandskyddet inom kvartersmarken, anges att denna
redan är ianspråktagen. Men för att detta skäl ska vara tillämpbart, krävs att
ianspråktagandet skett på så sätt att området saknar betydelse för strandskyddets syften.
Prickmarken i slänten är en del av naturmiljön längs åpromenaden. Med sitt trädbestånd
har den ett värde för att bevara goda livsvillkor för växt- och djurliv, samt för att ge
allemansrättslig tillgång till strandområdet. Vad gäller prickmarken anser vi därmed att den
har betydelse för strandskyddets båda syften. Den är alltså inte ianspråktagen på så sätt att
det särskilda skälet i fråga är tillämpbart. Vi anser dessutom att strandskyddet ska vara kvar
inom prickmarken, då dess syften här överväger intresset av ett upphävande.
Kommunen anger själv att de genom regleringarna i plankartan vill skapa ett starkt skydd
mot exploatering av slänten. Om prickmarken omfattas av strandskydd, kommer detta
skydd att bli än starkare.
Kommentar: Kommunen vidhåller skälet till upphävande av strandskyddet. Allmänheten kommer
fortfarande att ha tillgång till åpromenaden.
Biologisk mångfald
I samrådet angav vi att vi vill ha ett resonemang om biologisk mångfald och en syn på
årummets naturvärden som helhet. Vi nämnde att områdets träd och övriga vegetation ger
skydd och boplats för fåglar, insekter och andra djur. I samrådsredogörelsen anger
kommunen att vegetationens vikt för biologisk mångfald har förtydligats. Men det enda
förtydligande vi kan se i planbeskrivningen är att kommunen lagt in den information vi
angav.
Vi saknar fortfarande ett utförligt resonemang om den biologiska mångfalden och
årummets naturvärden, där det vi nämnt utvecklas och värderas. Det behövs en
beskrivning av vilken påverkan detaljplanens genomförande får på dessa värden. Vidare
behövs en utförlig redogörelse hur planen anpassats efter värdena samt hur förlorade
värden avses kompenseras.
I samrådet efterlyste vi även en naturvärdesinventering. En sådan hade gett värdefull hjälp
att i möjligaste mån anpassa planen efter platsens specifika förutsättningar, samt att i
möjligaste mån bevara naturvärdena. Detta anges ju också vara en del av syftet med planen.
Kommentar: I samband med miljökonsekvensbeskrivningens avgränsning, som skedde i samråd med
Länsstyrelsen, ansågs natur inte vara en aspekt som skulle behandlas djupare. Träden har bedömts hysa
störst naturvärde. Med tanke på detta, samt att en stor del av befintlig naturmark och träd antingen ligger
på parkmark eller är skyddade mot fällning, görs bedömningen att en naturvärdesinventering inte är
nödvändig. En värdering av träden är utförd och kompensationsåtgärder är reglerade i ett
exploateringsavtal.
Träden

10 (26)

Enligt vad kommunen angav i samrådsredogörelsen, ska planbeskrivningen ha uppdaterats
med en text om trädens bevarandevärden efter utförd trädinventering. Men denna text ger
främst en värdering utifrån en estetisk synvinkel, genom att resonera kring huruvida träden
fungerar solitärt eller som en enhet. Här hade en mycket större vikt behövt läggas på deras
betydelse för biologisk mångfald.
Trädens bevarandevärden rangordnas i två kategorier, men det anges inga kriterier för
indelningen. Det anges inte vilka egenskaper hos träden som deras skyddszon baseras på.
Det anges att kompensation bör ske vid trädfällning i samband med byggnation. Vi anser
att det är en självklarhet att all trädfällning ska kompenseras.
Kommentar: Träden är inventerade enligt Alnarpsmodellen och dess bevarandevärde bedöms utifrån art,
stamdiameter, vitalitet, stam, krona samt krondiameter. Skyddszonen är baserad på rotskyddets radie. En
stor del av träden är skyddade i plankartan och det krävs marklov vid eventuell fällning.
Det inte möjligt enligt gällande lagstiftning att kräva kompensation. All form av kompensation måste
därför ske frivilligt från exploatörens sida. Ett exploateringsavtal har skrivits med Hälsostaden där en
överenskommelse kring kompensation för trädfällning har gjorts. En värdering av träd på kvartersmark är
genomförd och principen är att nya träd ska planteras vid eventuell fällning av befintliga.
Miljökonsekvensbeskrivning
En sökning i artportalen används som en del i att bedöma konsekvenser för naturen.
Artportalen är inte att likställa med en heltäckande inventering av floran och faunan.
Resultaten präglas av vilka artgrupper rapportören intresserat sig för och metodiken som
använts kan variera kraftigt.
Kommentar: I samband med miljökonsekvensbeskrivningens avgränsning, som skedde i samråd med
Länsstyrelsen, ansågs natur inte vara en aspekt som skulle behandlas djupare. Därför beskrivs aspekten
mer översiktligt i miljökonsekvensbeskrivningen. Artportalen har bedömts vara tillräckligt underlag.
Det anges att faunan redan är utsatt för mänsklig störning, samt att planförslaget inte
innebär ytterligare störning i jämförelse med nollalternativet. Men nollalternativet anges
vara baserat på ett maximalt nyttjande av befintlig plan, vilket ju inte skett. För att bedöma
vilken påverkan planen får på faunan borde nuvarande grad av exploatering användas
istället.
Kommentar: Att jämföra med nollalternativet och vad som är möjligt enligt gällande detaljplan är praxis i
en miljökonsekvensbeskrivning då nollalternativet beskriver vad som är möjligt om planförslaget inte
förvekligas. Om planförslaget inte vinner laga kraft så är det fortfarande möjligt att bygga enligt ett
maximalt nyttjande av gällande detaljplan.
Fastighetsägare till Örnen 1 och 26, 2019-04-28
Som ägare till fastigheterna Örnen 1 och 26 skriver jag dessa rader.
Ängelholms kommun antog så sent som 28 augusti 2017, ÖVERSIKTSPLAN 2035. Ett
strategiskt dokument som skall utgöra vägvisare för kommunens beslut. Man skriver om en
förtätning av Ängelholms centralort. När tätorten utvecklas bör varje områdes karaktär
samt natur och kulturvärden vara utgångspunkt i planeringen.
Min uppfattning är att en 100 meter hög byggnad i Ängelholms centrum är att förstöra de
kulturella värden Ängelholm står för idag och det som Översiktsplanen ger utryck för. En

11 (26)

intressents önskemål skall inte kunna kullkasta kommunens framtidsinriktning. Här
kommer utdrag från Översiktsplanen med inlagda egna synpunkter:
Stärka attraktiviteten i Ängelholms kommun, utdrag från sidan 59 del I
Vid planering skall gestaltningsfrågorna beaktas. God arkitektur ska uppmuntras och
stadsbildaspekterna ska ges stor vikt i centralorten och i det offentliga rummet. Ortens
karaktär ska bevaras, samtidigt som utrymme för utveckling ges i form av t.ex. spektakulära
byggnader. Nytänkande, t.ex. i form av flexibla och mångfunktionella byggnader som kan
anpassas efter behov, bör prövas. En stadsrumspolicy ska tas fram för kommunen och en
stadsmiljöplan ska tas fram för Ängelholms centralort.
Egna synpunkter:
Utrymme ska alltså ges för nytänkande och spektakulära byggnader – det är jag den första
att tycka är lovvärt, men att det i Ängelholms centralort ska uppföras en av Sveriges
högstas byggnader är ren galenskap. Lilla Ängelholm skulle hamna på topp 10 över
kommuner med skyskrapor. Lägg där till att det troligtvis skulle bli den enda skyskrapan i
kommunen för lång tid framåt.
Kommentar: Översiktsplanen är ett strategiskt dokument som ska visa kommunens utvecklingsplan på
lång sikt. Det finns ställningstaganden i Ängelholms översiktsplan som stödjer en hög byggnad enligt
planförslaget. Att placera ett högt hus i anslutning till sjukhusområdet markerar en ny, mer modern,
inriktning för staden samt tydliggör en förlängning av stadskärnan. Upplevelsen av ett sådant landmärke
är i viss mån subjektiv beroende på hur betraktaren anser att Ängelholm ska utvecklas. En ny hög
byggnad kan vidareutveckla orten mot en mer modern karaktär.
Demokratiaspekter i planeringen, utdrag från sidan 66 del I
I planeringen för ett hållbart samhälle är den demokratiska processen en viktig aspekt. Ett
brett deltagande ger en förankring i verkligheten. Allmänheten har en god kunskap om sin
närmiljö och om de kvaliteter som finns på platsen. Invånarna bör göras mer delaktiga i
planprocessen för att sätta människan i fokus och för att lyckas med planeringen.
Medborgarmedverkan ökar invånarnas känsla av tillhörighet i kommunen och ger en vilja
att ta ansvar för sin närmiljö. Kommunen stärks av medverkan.
Egna synpunkter: Varför hanterar kommunen en så här kraftig påverkan av Ängelholms
kulturutveckling avseende kulturmiljö, stadsmiljö, omgivningspåverkan, som en i raden av
många rutinmässiga detaljplaneändringar. Min uppfattning är att en 100 meter hög byggnad
i centrum är en så stor fråga att den bör debatteras brett inom kommunen.
Kommentar: Detaljplaneprocessen säkerställer en demokratisk process. Kommunens ambition är att alla
ärenden ska genomsyras av transparens och öppenhet. Plan- och bygglagen reglerar en detaljplans samrådsoch granskningstid, vilka är tillfällen då bland annat allmänheten kan tycka till om planförslaget. Inför
varje skede har annonsering i tidningen skett för att uppmärksamma allmänheten. Ett samrådsmöte har
även ägt rum där kommunen och Hälsostaden berättade om projektet samt om detaljplanens process. På
mötet fanns det möjlighet att lyssna, ställa frågor och diskutera projektet.
Landskapsbildskydd, sidan 18 del II
Länsstyrelsen kan förorda att nybyggnad, upplag eller annat företag inte får utföras utan
länsstyrelsen tillstånd, om ett sådant företag i väsentlig mån kan skada landskapsbilden. I
Ängelholm omfattas två områden av landskapsbildsskydd i den nordvästra delen av
kommunen. Länsstyrelsen har inlett en revidering av landskapsbildsskyddsområden i Skåne.
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Kommentar: Planområdet ligger inte inom ett område som omfattas av landskapsbildsskydd. Planförslagets
påverkan på landskapsbilden har utretts och åtgärder har vidtagits för att hantera påverkan. Länsstyrelsen
har i sitt granskningsyttrande inga synpunkter på byggnadens påverkan på landskapsbilden.
Rönne å, utdrag från sidan 44 del II
En erosionsutredning har genomförts för Rönne å, mellan utloppet och Pinnån i Ugglarp.
Utredningen visar sträckor som riskera att utsättas för erosion samt rekommenderade
åtgärder. De sträckor som är har högst riskindex är området vid stadshuset, en del av
fastigheterna utmed Villagatan och ett område vid Mejeribron i centrala Ängelholm.
Utredningen avråder inte från byggnation av några områden p.g.a. erosion. I samband med
planering av nya bebyggelseområden ska risker för erosion beaktas.
Egna synpunkter:
Är det tillrådigt att bygga en 100 meter hög byggnad så nära Rönneås över årstiderna strida
vattenflöde? Teknikerna svarar säkert ”inga problem”. Men till vilka kostnader? Den nya
byggnaden skall, vad jag förstår, delvis hyras ut till patienthotell med oss skattebetalare som
delfinansiärer. Kostnaderna per rum måste bli mycket höga jämfört med att bygga ett
patienthotell i en traditionell byggnad.
Kommentar: En fristående erosionsutredning för Rönne å från 2013, samt geotekniska utredningar
framtagen i samband med detaljplanen, visar båda att erosion inte är någon risk inom planområdet.
Risken för översvämning i förhållande till stigande vattennivåer i Rönne å har beaktats i planförslaget.
Planförslaget har höjdsatts utifrån riskbedömningen.
Hälsohotellet kommer inte att finansieras av offentliga medel. Hälsostadens intention är att hotellet ska
erbjuda patienter med ett lägre vårdbehov, men med behov av närhet till vård och behandling, ett attraktivt
och lättillgängligt boende. Målet är även att på så sätt frigöra vårdplatser på sjukhuset för de
patientkategorier som behöver den avancerade och kostnadskrävande vård som den slutna sjukvården
erbjuder.
Arbetet med Översiktsplanen var omfattande under flera år. Kommunens tjänstemän och
politiker la ned ett stort jobb. Många kommuninvånare deltog. Föreningar aktiverades.
Informationsmöten hölls på olika platser. Tidningen informerade löpande. Min
förhoppning är att Ängelholms Kommunen utvecklas enligt Översiktsplan 2035 och inte
efter en fastighetsägare önskemål.
Kommentar: En översiksplan är ett strategiskt dokument som visar inriktningen på kommunens
lånsiktiga utveckling av den fysiska miljön. Översiktsplanen är på en översiktig och generell nivå och visar
schematiskt hur kommunen bör utvecklas på sikt. Även fast det uttryckligen inte görs något
ställningstagande för höga byggnader så finns det delar i översiktsplanen som stödjer en hög byggnad enligt
planförslaget. Bland annat ställningstaganden om förnyelse och nytänkande, blandning av olika tidsåldrar,
kontraster i skala och uttryck, arkitektur med hög kvalitet, nyskapande arkitektur samt en spektakulär
byggnad som förändrar och förstärker stadens identitet.
Fastighetsägare till Gräsanden 7, 2019-05-06
Vi är ägare av Gräsanden 7, första fastighet på andra (norra) sidan Rönneå och Karl den
XV:s bro. Alltså på väldigt kort avstånd från tänkt byggplats och hotell.
Med ett högt hus som planförslaget redovisar ändras förutsättningarna helt för vår fastighet
och dess hyresgäster. Är det rimligt att så här efteråt så radikalt ändra förutsättningarna för
oss?
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På samma sätt så kan detta utgöra en broms för vår tilltänkta utbyggnad med 4 lägenheter.
Här uppkommer en osäkerhet om det är värt att satsa med denna ändrade förutsättning.
Och vad blir nästa förändring? Behöver Ni sedan öppna för biltrafik på Karl den XV:es
bro? Eller kommer fler byggprojekt som förstör för oss? Eller vad blir nästa beslut??
Att så radikalt förändra vad som är Ängelholm riskerar även långsiktiga konsekvenser för
vad övriga Fastighetsägare vågar satsa i vår stad. Osäkerhet är det övriga investerare minst
önskar sig. Vi vill kunna lita på vilken stad som kommunen vill ha. För övrigt så framgår
det ingenstans i kommunens långsiktsplan att staden skall gå åt detta håll med skyskrapor
mitt i staden.
Vi vill att kommunfullmäktige och kommunstyrelsen tar ställning till om kommunen skall
tillämpa sina långtidsplaner och tydliga spelregler för vad som skall gälla för vår stad. Att
också ta ställning till om avvikelser som detta skall vara okej utan att ett ord sagt som detta
i kommunens långtidsplaner.
Om kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beslutar att det är rimligt att göra ett så här
stort avsteg från kommunens långtidsplan. Varför skall vi då över huvud taget ha en
långtidsplan när den ej skall gälla?!
Ytterst handlar det ju om till vilka kommunen tar hänsyn till. Emotser med positiv
förväntan Era beslut och Era svar.
Råder det samklang mellan kommunens nya översiktsplan och detaljplan för del av
Ängelholm 3:139 (med bygge av skyskrapa)? I Översiktsplanen står att följande är fastställt:
o Kommunens nya översiktsplan är fastställd 2017-08-28 och är giltig till 2035.
o Översiktsplanen ger en samlad bild över visionen för Ängelholms fortsatta utveckling.
Den är ett strategiskt dokument som skall fungera som vägvisare för kommunala beslut.
Därför krävs en insiktsfull planering, en långsiktig helhetssyn och en samsyn. Vi
utvecklar det framtida Ängelholm tillsammans.
o Översiktsplanen är vägledande för detaljplaner, bygglov och andra beslut.
o Varje detaljplan skall redovisa hur den förhåller sig till översiktsplanen. Även bygglov
skall följa intentionerna i översiktsplanen.
o Den skall fånga Ängelholms själ.
o Småstad med närhet till allt.
o Beakta landskapsbilden vid planering av ny bebyggelse.
o Bygga säkert. Vad händer vid brand? Evakuering? Huset kollapsar?
o Minimera risker för erosion, ras och skred. Vad händer med lerlager och byggnader
längs Rönneå t.ex. vid så omfattande pålning?
o Bebyggelse som inte passar in i sin omgivning skall på sikt flyttas.
o Värna och levandegöra kulturhistoriskt värdefull miljö.
o En god gestaltning. Det som tillförs skall dock ske i samklang till platsens kulturhistoria.
Ny bebyggelse ska passa in både funktionellt och estetiskt i sitt sammanhang.
o Ortens karaktär skall bevaras.
o Utrymme skall ges för spektakulära byggnader. (vad vi kan se det enda i denna
omfattande Översiktsplan som kan tolkas positivt för denna plan.)
Så frågan är: Råder det samklang mellan Översiktsplanen och byggande av en skyskrapa?
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Ytterst så handlar det om den tillit vi måste kunna ha, om att Ni står för Era långsiktiga
beslut.
Kommentar: Kommunens långsiktiga utvecklingsplaner redovisas i Ängelholms översiktsplan 2035, som är
beslutad av kommunfullmäktige. En översiktsplan är ett strategiskt dokument som översiktligt ska visa
kommunens vilja på lång sikt. I kommunens översiktsplan finns det ställningstaganden som stödjer en hög
byggnad enligt planförslaget. Översiktsplanen ger exempelvis utrymme för förnyelse och nytänkande, en
blandning av olika tidsåldrar, kontraster i skala och uttryck, arkitektur med hög kvalitet, nyskapande
arkitektur samt en spektakulär byggnad som förändrar och förstärker stadens identitet.
Översiktsplanen redogör även att sjukhusområdet ska kunna utvecklas och erbjuda stor potential för
kommande etableringar av kunskapsintensiva företag. Detta öppnar upp för ny bebyggelse i anslutning till
sjukhusområdet. Hälsostadens mål är bland annat att hotellet kan bidra till att frigöra vårdplatser på
sjukhuset för de patientkategorier som inte behöver den avancerade och kostnadskrävande vård som den
slutna sjukvården erbjuder, vilket skapar förutsättningar till att utveckla befintliga vårdanläggningar.
Att placera ett högt hus i anslutning till sjukhusområdet markerar en ny inriktning för staden samt
tydliggör en förlängning av stadskärnan. Upplevelsen av ett sådant landmärke är i viss mån subjektiv
beroende på hur betraktaren anser att Ängelholm ska utvecklas. En ny hög byggnad kan vidareutveckla
orten mot en mer modern karaktär.
Detaljplanen redovisar hur den förhåller sig till översiksplanen. Olika lokaliseringsalternativ har studerats
utifrån vilka kriterier som anses viktiga för detaljplanens syfte. Resultatet är att den valda platsen bedöms
vara den bäst lämpade för planförslagets syfte.
Enligt miljökonsekvensbeskrivningen är påverkan på kulturmiljön betydande från vissa platser i staden.
För att mildra påverkan på stads- och landskapsbilden och kulturmiljön så har planförslaget bland annat
fokuserat på byggnadens utformning.
Trafiken påverkas genom ett stort hotell med denna placering. Vi vill se en miljö- och
trafikutredning som väl beskriver konsekvenserna av detta. Vi vill också ha klara besked
vad det innebär för Karl den XV:s bro, kommer den att öppnas för ytterligare trafik?
Ovanstående frågor när det gäller trafik gäller såväl under- som efter byggtid.
Kommentar: Endast busstrafik får färdas på Karl den XV:s bro, detaljplanen påverkar inte detta. Den
norra sidan av Karl den XV:s bedöms därför inte påverkas trafikmässigt av planförslaget. En
trafikutredning är framtagen i samband med detaljplanen. Enligt utredningen bedöms planförslaget
medföra en marginell trafikökning, vilken procentuellt sett är störst på Södra vägen. Ökningen bedöms
enligt utförd trafikutredning inte påverka framkomligheten på berörda vägar.
Vi efterlyser svar på hur en brand i ett så högt hus kan släckas. Höga hus oavsett
byggmetod kan vid brand kollapsa. Hur ser t.ex. sva ren ut i den utredning som rimligen är
gjord och redovisar konsekvenserna om detta höga hus faller i riktning mot vår fastighet?
För övrigt så vill vi veta på vilket sätt evakuering kan ske av innestängda i våningsplan över
den höjd ”vår brandkår” har stegbil till?
Kommentar: Utrymning med hjälp av Räddningstjänstens höjdfordon kan endast ske under förutsättning
att avståndet mellan marken och fönstrets underkant eller balkongräcket inte överstiger 23 meter. Högre
byggnader ska dimensioneras för utrymning utan hjälp av räddningstjänsten. Då föreslagen byggnad är
högre än så måste utrymning säkerställas på annat sätt. För att människor ska hinna ta sig ut vid en
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brand har Sverige en lagstiftning om att bygga så att bränder inte sprider sig innan räddningstjänsten är på
plats. Särskilda åtgärder som tekniska lösningar för byggnadens konstruktion, exempelvis trapphus med
särskilt brandskydd, behöver sannolikt vidtas. Detta är dock inget som regleras i detaljplanen, utan stäms
av med Räddningstjänsten i bygglovskedet. Räddningstjänsten Skåne nordväst har haft möjlighet att
granska planhandlingarna i både samråds- och granskningsskedet och har inte haft några synpunkter på
planförslaget.
Vi har i tidigare inlaga efterlyst besked på vilket sätt som grundläggning skall ske. Då vi
antar att pålning blir aktuellt så finns ju olika metoder för detta. Varje metod som innebär
vibrationer i marken kommer vi inte att acceptera. Vi tillämpar här försiktighetsprincipen
för att garantera oss att inte skiktning av lerlager blir fallet. Så vår fråga är: Skall pålning ske
och i så fall på vilket sätt? Innebär vald metod att vibrationer i mark helt undviks?
Vi har ej tagit del av någon geoteknisk undersökning hur påverkan är på vår fastighet. Dels
under byggtiden, dels efter färdigställandet. Till exempel så kan ett ökat tryck på lerlager
medföra negativa konsekvenser även för omgivande fastigheter. Vi vill därför ta del av
övertygande undersökningar och beräkningar på att inga risker uppstår för vår fastighet.
Vi förbehåller oss rätten av anledning enligt ovan, till att överklaga planförslaget och senare
eventuellt bygglov. Och utan fullgod beskrivning och nöjaktigt svar av konsekvenserna
lämnas, så medför det en garanterad överklagan.
Kommentar: Efter samråd och granskning har geotekniken utretts ytterligare för att säkerställa att marken
är lämplig för föreslaget ändamål. Detta har gjorts i avstämning med SGI (Statens geotekniska institut)
som granskande expertmyndighet. Utredningarna visar att planområdet inte bedöms vara sättningsbenäget.
Utifrån kända förutsättningar, utförda beräkningar samt med avseende på utförd känslighetsanalys
bedömer utredningen att stabilitetsförhållandena är tillfredställande inom det aktuella området. Detta
innebär att risken för ras och skred bedöms som låg. Enligt utredningarna bör grundläggning av tyngre
byggnader grundläggas med pålar, förslagsvis kohesionspålar. För att minska risken för skador på
omgivande byggnader kan installation mot befintliga hus utföras genom skonsam installationsmetod.
SGI har granskat de geotekniska utredningarna och konstaterar att utförda beräkningar visar att
stabiliteten med god marginal överstiger erforderlig säkerhetsfaktor både vid medtagen bygglast och för ett
minskat mothåll i ån till följd av erosion. SGI har därför inga ytterligare synpunkter på planförslaget.
Sammanfattningsvis bedöms det, med framtagna utredningarna som underlag, vara tillfredställande
förutsättningar för att uppföra en byggnad i enlighet med planförslaget på platsen. Vid detaljprojektering av
byggnaden och övriga anläggningar krävs det att kompletterande undersökningar utförs samt att
materialparametrar för grundläggning av varje specifikt objekt tas fram. Ytterligare kontroll och
uppföljning sker under genomförandet.
Fastigetsägare till Lommen 7, 8 och 9, 2019-05-12
Fastighetsägare till Lommen 7, Lommen 8 och Lommen 9 har lämnat in separata yttranden
med följande innehåll.
Yttrande
Fastighetsägarna motsätter sig med bestämdhet planerna på att uppföra en upp mot 100
meter hög byggnad i centrala Ängelholm och förändringarna i övrigt av detaljplanen som
berör byggnation ner mot Rönne å.
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Förutom att en sådan hög byggnad förstör den småstadsidyll som finns i denna del av
centrum, så ser fastighetsägarna en rad problem utifrån belägenheten av sina egna
fastigheter från ett hälsohotell. Det kommer att medföra trafikökning, parkeringsproblem,
skugga över kvarteret, vindförändringar m.m.
Kommentar: Planförslaget bedöms ligga i linje med flertalet ställningstaganden i kommunens översiktsplan,
som är ett strategiskt dokument som visar kommunens viljeinriktning för Ängelholms framtida utveckling.
Översiktsplanen ger exempelvis utrymme för förnyelse och nytänkande, en blandning av olika tidsåldrar,
kontraster i skala och uttryck, arkitektur med hög kvalitet, nyskapande arkitektur samt en spektakulär
byggnad som förändrar och förstärker stadens identitet, vilket planförslaget stödjer.
Att placera ett högt hus i anslutning till sjukhusområdet markerar en ny inriktning för staden samt
tydliggör en förlängning av stadskärnan. Upplevelsen av ett sådant landmärke är i viss mån subjektiv
beroende på hur betraktaren anser att Ängelholm ska utvecklas. En ny hög byggnad kan vidareutveckla
orten mot en mer modern karaktär. Hur åtgärderna genomförs kan också ha en påverkan på hur
byggnaden kommer att upplevas. Exempelvis har påverkan på stads- och landskapsbilden undersökts och
åtgärder har vidtagits för att hantera påverkan.
Planförslaget bedöms medföra en marginell trafikökning. Antalet parkeringsplatser är beräknat i en
trafikutredning för Hälsohotellet och bedöms tillgodose planförslagets parkeringsbehov. Detaljplanen medger
att ett underjordiskt garage kan byggas. Beroende på hur garaget utformas kan det rymma upp till 80
platser. Resterande platser kan lösas genom samnyttjande med befintlig parkering på sjukhusområdet.
Byggnadens höjd medför långa skuggor men den smala silhuetten gör att skuggan påverkar varje plats
under en kortare tidsperiod. Under de mörkare månaderna passerar skuggan relativt snabbt, ungefär 2030 minuter över en punkt. Under sommaren är skuggorna korta och påverkar nästan ingen bebyggelse mer
än någon enstaka fastighet sydöst om Carl XV:s bro. Bedömningen är att det för enskilda fastigheter blir
en acceptabel påverkan.
En vindkomfortutredning, framtagen av SMHI visar att Hälsohotellets högdel har en viss påverkan på
vindklimatet på gatunivå i anslutning till byggnaden. Utredningen visar även att de platser som är tänkta
att användas för långvariga uppehåll, uteserveringen och ytan framför högdelen, delvis klarar kriterierna för
detta. Vindskyddande åtgärder behövs för att säkerställa god komfort.
Fastighetsägare till Lommen 6, 2019-05-13
Vi motsätter oss å det bestämdaste föreslagna byggnad samt föreslagna ändringar i
detaljplanen runt Rönne å i anslutning till detta. Skälet till detta är byggnadens höjd:
100meter.
Denna höjd signalerar närmast hybris i projektet. Ängelholm är varken Stockholm,
Göteborg eller Malmö. Vi har bott i samtliga dessa storstäder och sökte oss till ett
Ängelholm vars charm och attraktionskraft är småskaligheten. Denna charm byggs bort av
ett närmast löjeväckande landmärke som signalerar att man vill röra sig i ett urbant sällskap
man inte bottnar i. Ambitionen är säkert att vara visionär. Men gränsen mellan storslagna
visioner och löje kan vara hårfin. Och denna gång går Ängelholm över den linjen.
Ängelholm skall gärna växa- men vi blir aldrig ett nytt Malmö. Att gå från en liten till en
brådmogen stad kan inte heller göras ogjort. För att travestera Julius Caesar då han gick
över floden Rubicon: ’Tärningen är kastad’. Byggnationen skulle passera ett ”point-of-noreturn”. Föreslagen byggnad ändrar Ängelholms väsen i grunden. Och det är irreversibelt.
Den närmast fysiska känslan, som kommer påverka hela Ängelholm, av att en 100 meter
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hög byggnad välver sig över småstaden går inte att jämföra med TV-torn i Berlin,
TurningTorso i Malmö eller Läppstiftet i Göteborg. I storstäder är de en del av
storstadsdjungeln. I småstaden gör de intrång. Så bygg om ni vill, men max hälften så högt,
d.v.s. 50 meter.
Kommentar: Detaljplanen bedöms ligga i linje med flertalet ställningstaganden i kommunens översiktsplan,
som är ett strategiskt dokument som visar kommunens viljeinriktning för Ängelholms framtida utveckling.
Översiktsplanen ger exempelvis utrymme för förnyelse och nytänkande, en blandning av olika tidsåldrar,
kontraster i skala och uttryck, arkitektur med hög kvalitet, nyskapande arkitektur samt en spektakulär
byggnad som förändrar och förstärker stadens identitet, vilket planförslaget stödjer.
Att placera ett högt hus i anslutning till sjukhusområdet markerar en ny inriktning för staden samt
tydliggör en förlängning av stadskärnan. Upplevelsen av ett sådant landmärke är i viss mån subjektiv
beroende på hur betraktaren anser att Ängelholm ska utvecklas. En ny hög byggnad kan vidareutveckla
orten mot en mer modern karaktär. Hur åtgärderna genomförs kan också ha en påverkan på hur
byggnaden kommer att upplevas. Exempelvis har påverkan på stads- och landskapsbilden undersökts och
åtgärder har vidtagits för att hantera påverkan.
Vid sidan av det estetiska och framför allt symboliska misstaget av att bygga ett 100 meter
högt torn befarar vi som närboende negativa effekter såsom ökad trafik, parkeringsproblem
samt skuggeffekter från byggnaden. Därtill kommer detta projekt, sammantaget med andra
byggnationsprojekt i staden i direkt anslutning till Rönne Å, inkräkta på och begränsa det
som är Ängelholms själ: tillgången till vackra Rönne Å. Även av dessa skäl vill vi
motsätta oss liggande förslag.
Kommentar: Endast busstrafik får färdas på Karl den XV:s bro, detaljplanen påverkar inte detta. Den
norra sidan av Karl den XV:s bedöms därför inte påverkas trafikmässigt av planförslaget. En
trafikutredning är framtagen i samband med detaljplanen. Där bedöms planförslaget medföra en marginell
trafikökning, vilken procentuellt sett är störst på Södra vägen. Antalet parkeringsplatser är beräknat i en
trafikutredning för Hälsohotellet och bedöms tillgodose planförslagets parkeringsbehov. Detaljplanen medger
att ett underjordiskt garage kan byggas. Beroende på hur garaget utformas kan det rymma upp till 80
platser. Resterande platser kan lösas genom samnyttjande med befintlig parkering på sjukhusområdet.
Byggnadens höjd medför långa skuggor men den smala silhuetten gör att skuggan påverkar varje plats
under en kortare tidsperiod. Under de mörkare månaderna passerar skuggan relativt snabbt, ungefär 2030 minuter över en punkt. Under sommaren är skuggorna korta och påverkar nästan ingen bebyggelse mer
än någon enstaka fastighet sydöst om Carl XV:s bro. Bedömningen är att det för enskilda fastigheter blir
en acceptabel påverkan.
Tillgängligheten till Rönne å och åpromenade kommer att finnas kvar. Den del närmst ån planläggs som
parkmark. En viktig del av planuppdraget är att förbättra tillgängligheten till åpromenaden för fler
grupper i samhället, då den är begränsad i dagsläget.
Fastighetsägare till Tordmulen 11, 2019-05-12
Jag bor vid Villagatan, Tordmulen 11. Jag har en i mitt tycke allvarlig invändning mot
planförslaget: idén att tillåta en bygghöjd på över 100 meter. Hur illa det skulle bli syns rätt
tydligt på den bild som finns i planförslaget, och som visar den möjliga utsikten från södra
Storgatan mot lasarettsområdet. Om man klipper av en, eller kanske ännu hellre två, av de
översta sektionerna på byggnaden skulle det bli betydligt bättre.
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Kommentar: Att placera ett högt hus i anslutning till sjukhusområdet markerar en ny, mer modern,
inriktning för staden samt tydliggör en förlängning av stadskärnan. Upplevelsen av ett sådant landmärke
är i viss mån subjektiv beroende på hur betraktaren anser att Ängelholm ska utvecklas. En ny hög
byggnad kan vidareutveckla orten mot en mer modern karaktär.
Att bygga på höjden bedöms även ligga i linje med kommunens översiktsplan, som är ett strategiskt
dokument som visar kommunens viljeinriktning för Ängelholms framtida utveckling. Översiktsplanen ger
exempelvis utrymme för förnyelse och nytänkande, en blandning av olika tidsåldrar, kontraster i skala och
uttryck, arkitektur med hög kvalitet, nyskapande arkitektur samt en spektakulär byggnad som förändrar
och förstärker stadens identitet, vilket planförslaget stödjer.
Delägare till fastigheten Örnen 4, 2019-05-12
Jag protesterar mot planförslaget och anser att det bör förpassas till papperskorgen. Vi
behöver inget landmärke.
En så hög byggnad passar inte in i Ängelholms småskaliga karaktär och påverkar stadsbild
och landskapsbild på ett mycket negativt sätt. Den strider också helt mot intentionerna i
Översiktsplanen.
Kommentar: Upplevelsen av ett landmärke är i viss mån subjektiv beroende på hur betraktaren anser att
Ängelholm ska utvecklas. En ny hög byggnad kan vidareutveckla orten mot en mer modern karaktär.
Hur åtgärderna genomförs kan också ha en påverkan på hur byggnaden kommer att upplevas. Exempelvis
har påverkan på stads- och landskapsbilden undersökts och åtgärder har vidtagits för att hantera
påverkan.
Översiktsplanen redogör inga specifika ställningstaganden kring höga byggnader. Det finns däremot delar i
översiktsplanen som stödjer en hög byggnad enligt planförslaget. Bland annat ställningstaganden om
förnyelse och nytänkande, blandning av olika tidsåldrar, kontraster i skala och uttryck, arkitektur med
hög kvalitet, nyskapande arkitektur samt en spektakulär byggnad som förändrar och förstärker stadens
identitet.
Marken är inte lämplig för en så hög byggnad med tanke på risken för ras, skred, erosion,
översvämning mm.
Kommentar: Geotekniska utredningar visar att stabilitetsförhållandena är tillfredställande inom det
aktuella området. Detta innebär att risken för ras och skred, samt erosion, bedöms vara låg. Statens
geotekniska institut (SGI) har som expertmyndighet granskat utredningar och kompletteringar. SGI
konstaterar att utförda beräkningar visar att stabiliteten med god marginal överstiger erforderlig
säkerhetsfaktor både vid medtagen bygglast och för ett minskat mothåll i ån till följd av erosion och har
därmed inga kvarstående synpunkter avseende planförslaget.
Byggnader, entré, garagenedfarter och andra anordningar kommer att inkräkta på årummet
och påverka miljön kring Rönneå , åpromenaden och hela närområdet på ett negativt sätt.
Det är också negativt för den biologiska mångfalden att mycket grönska försvinner och
ersätts med betong och glas.
Kommentar: Ambitionen är att spara så mycket av slänten och träden som möjligt. Bevarandet av en stor
del av träden säkerställs genom en planbestämmelse om att träden inte får fällas, samt utökad
marklovsplikt för trädfällning. Det finns även en bestämmelse om att släntens topografi inte får ändras
utöver ramp och tillgänglighetsåtgärder. En viktig del av planuppdraget är att förbättra tillgängligheten till
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åpromenaden, som inte är tillfredställande i dagsläget. För att förbättra tillgängligheten för fler grupper i
samhället är åtgärder som kan påverka slänten en nödvändighet.
Den höga byggnaden kommer att lägga sin skugga över hela Tullportsparken, Vita Räck
området och fastigheterna längs Södra kyrkogatan, Storgatans södra del, Östergatans södra
del och delar av Villagatan.
Kommentar: Byggnadens höjd medför långa skuggor men den smala silhuetten gör att skuggan påverkar
varje plats under en kortare tidsperiod. Under de mörkare månaderna passerar skuggan relativt snabbt,
ungefär 20-30 minuter över en punkt. Under sommaren är skuggorna korta och påverkar nästan ingen
bebyggelse mer än någon enstaka fastighet sydöst om Carl XV:s bro. Bedömningen är att det för enskilda
fastigheter blir en acceptabel påverkan.
Parkeringsbehovet är inte löst på ett tillfredställande sätt, 78 platser kommer inte att räcka
till hotellgäster, konferensdeltagare, besökare och all personal som ska jobba här.
Samutnyttjande med ett sjukhus som har personal, patienter och besökare från tidig
morgon till sen kväll kommer inte att fungera. Det finns också ett badhus som är öppet
10.00 till 20.30.
Kommentar: Antalet parkeringsplatser är beräknat i en trafikutredning för Hälsohotellet och bedöms
tillgodose planförslagets parkeringsbehov. Detaljplanen medger att ett underjordiskt garage kan byggas.
Beroende på hur garaget utformas kan det rymma upp till 80 platser. Resterande platser kan lösas genom
samnyttjande med befintlig parkering på sjukhusområdet.
Vi måste vara rädda om de oaser som fortfarande finns kvar kring Rönneå i Ängelholm.
Om det finns behov av hotell kan man bygga på andra platser, spara Sjukhusområdet till
småskalig vård.
I det samråd som har varit i planarbetet har det inkommit många synpunkter som
planförfattarna i sina kommentarer helt har negligerat. Inga synpunkter från berörda
fastighetsägare och intresseorganisationer har tillgodosetts. Man bryr sig inte om vad folk
tycker. Samrådsförfarandet verkar helt meningslöst.
Kommentar: Planprocessen, inklusive samråd, sköts enligt plan- och bygglagen och skriftliga synpunkter
har besvarats i samrådsredogörelsen. Yttrandena har bland annat lett till kompletterande utredningar.
Fastighetsägare till Örnen 1, 26 samt 21, 2019-05-13
Tycker att det är förfärligt att Ängelholms politiker inte vågar stå upp för det man har
kommit överens om i Översiktsplanen 2017-2035. Att ett företag som är stort och starkt
kan få styra Ängelholms utveckling är tråkigt. Hörde en politiker säga ” är det någon som
vill investera en miljard i Ängelholm säger man inte nej”. Då blev det 14-1 i
kommunstyrelsen för en 100 meter hög byggnad.
Ängelholm är en växande småstadsidyll som inte behöver en av Sveriges högsta byggnader
mitt i stan. Ängelholms kulturella värde står för en helt annan byggnadsstil.
Kommentar: Översiktsplanen redogör inga specifika ställningstaganden kring höga byggnader. Det finns
däremot delar i översiktsplanen som stödjer en hög byggnad enligt planförslaget. Bland annat
ställningstaganden om förnyelse och nytänkande, blandning av olika tidsåldrar, kontraster i skala och
uttryck, arkitektur med hög kvalitet, nyskapande arkitektur samt en spektakulär byggnad som förändrar
och förstärker stadens identitet.
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Att placera ett högt hus i anslutning till sjukhusområdet markerar en ny inriktning för staden samt
tydliggör en förlängning av stadskärnan. Upplevelsen av ett sådant landmärke är i viss mån subjektiv
beroende på hur betraktaren anser att Ängelholm ska utvecklas. En ny hög byggnad kan vidareutveckla
orten mot en mer modern karaktär.
Inkommen synpunkt, 2019-05-13
Historiskt sett är Carl XV:s bro av stor betydelse för Ängelholm eftersom riksvägen hade
sin sträckning just däröver Rönneå, när man kom in i staden söderifrån. Innanför åslingan
byggdes Ängelholm upp. Därför bör man särskilt värna om miljön och den estetiska
aspekten runt denna bro av kulturhistoriska skäl.
Undertecknad är därför helt emot en byggnad av denna dignitet mellan gamla
sjukhusvaktstugan (väl värd att bevara), gamla B.B.intill Carl XV:s bro.
Varför inte lägga komplexet på andra sidan hälsostaden, mellan landshövdingevägen,
blodgivnigscentralen och gamla akuten.
Bevara detta för Ängelholm så unika grönområde med Tullportsplatsen mittemot.
Tänk på turismen och vår gröna stad!
Kommentar: Förutsättningarna för att lokalisera ett hälsohotell inom sjukhusområdet har utretts. Vid
utredningen har olika förutsättningar som kulverttillgång, tillgänglighet, centrumnära läge samt
attraktivitet varit centrala för placering av ett hälsohotell. Även närheten till åns rekreativa miljö och
unika karaktär har vägts in. Utredningen visar att den valda platsen bäst uppfyller de förutsättningar som
är viktiga för projektets genomförande.
Namnlista, 2019-05-13
Synpunkter
Stads- och landskapsbilden
Vi anser att förslaget kommer innebära stora konsekvenser för stads- och landskapsbilden
från många platser i staden. Det byggande som kommer tillåtas genom planförslaget
kommer stå i stark kontrast till övrig karaktär och omgivning i Ängelholms kom att
kännetecknas av småskalig äldre bebyggelse. Alla byggnader i planförslagets omgivning är
1-4 våningar höga varför det föreslagna 35-våningshuset framstår som onaturligt högt. I
planförslagets höjdjämförelse redovisas att det näst högsta huset, benämnt Angela med 16
våningar, ännu inte är byggt. Det bör också nämnas att denna byggnad ännu inte är tillåten
att bygga i Ängelholm och det är oklart om det någonsin kommer att bli så. Det är därmed
inte lämpligt att ha med denna byggnad i någon typ av jämförelse.
Kommentar: Detaljplan för Ängelholm 5:3 (DP1075) vann laga kraft 2013. Byggrätten för ”Angela” i
16 våningar är därmed säkerställd i detaljplan och är tillåten att bygga.
Förslaget kommer vidare att innebära allt för stora negativa konsekvenser för det värdefulla
naturstråket och grönstrukturen som finns längs med rönne å och tullportsplatsen.
Planen kommer att ge upphov till en stor och negativ kulturmiljöpåverkan, dels genom den
skalförskjutning som den mycket höga byggnaden innebär. Påverkan blir än mer påtaglig
genom att en bevarandevärd portvaktsbyggnad föreslås rivas. Byggnaden påstås vara
svåranvänd och i dåligt skick, men det saknas tydliga belägg för dessa påståenden.
Kommentar: Portvaktsbyggnaden är inte skyddad med några bevarandebestämmelser i gällande detaljplan,
vilket innebär att byggnaden går att riva redan idag. I samband med arbetet med detaljplanen gjordes
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bedömningen att på grund av fukt och mögelskada så är byggnaden svår att återställa till ett användbart
skick.
Enligt miljökonsekvensbeskrivningen är påverkan på kulturmiljön betydande från vissa platser i staden.
För att mildra påverkan så har planförslaget bland annat fokuserat på byggnadens utformning.
Skuggförhållanden som framgår av planbeskrivningen stämmer inte då det saknas reglering
i planförslaget i fråga om den 100 m höga byggnadens bredd och djup. Det finns därmed
en påtaglig risk att den slutliga skuggbildningen kommer bli väsentligt större än beräknat.
Skuggstudien bör därmed göras om, såtillvida inte plankartan och dess bestämmelser
revideras.
Kommentar: Högdelen av byggnaden är reglerad i bredd och djup på plankartan. Byggnadens höjd medför
långa skuggor men den smala silhuetten gör att skuggan påverkar varje plats under en kortare tidsperiod.
Under de mörkare månaderna passerar skuggan relativt snabbt, ungefär 20-30 minuter över en punkt.
Under sommaren är skuggorna korta och påverkar nästan ingen bebyggelse mer än någon enstaka fastighet
sydöst om Carl XV:s bro. Bedömningen är att det för enskilda fastigheter blir en acceptabel påverkan.
Avvikelser från översiktsplanen
Förslaget avviker allt för mycket från nu gällande översiktsplan, ÖP 2035. Översiktsplanen
anger bl.a. att hela det aktuella området ska bestå av ett grönt stråk. Detta kommer inte bli
verklighet om detaljplanen kommer att genomföra.
Kommentar: Det finns skrivelser i översiktsplanen som stödjer en hög byggnad enligt planförslaget. Bland
annat ställningstaganden om förnyelse och nytänkande, blandning av olika tidsåldrar, kontraster i skala
och uttryck, arkitektur med hög kvalitet, nyskapande arkitektur samt en spektakulär byggnad som
förändrar och förstärker stadens identitet. Åpromenad och parkmark säkerställs och påverkas inte
betydande. Planförslaget är tänkt att förbättra allmänhetens tillgänglighet till det gröna stråket.
Genomförandetid
Enligt PBL 4:39 § får en detaljplan inte ändras eller upphävas före genomförandetidens
utgång, om någon fastighetsägare som berörs motsätter sig det. Då ett flertal
fastighetsägare motsätter sig den föreslagna ändringen, och då genomförandetiden för nu
gällande detaljplan (DP 1087 som vann laga kraft 2015-07-17) inte har gått ut, borde den
nu föreslagna detaljplanen inte gå att anta i dagsläget. Någon giltigt skäl enligt PBL 4:39 §
för avsteg från förbudet har inte anförts av kommunen.
Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras med en motivering till varför gällande detaljplan ersätts.
Att upphäva detaljplanen före genomförandetidens utgång föranleds av svårigheter att förutse sjukvårdens
utveckling och behov. Till följd av rådande omständigheter och utveckling har det uppkommit nya behov
som detaljplanen bidrar med att tillgodose. Hälsohotellet kan medverka till att stärka och utveckla vården,
öka tillgängligheten och attrahera kompetens.
Planbeskrivningen
I planbeskrivningen står att inga utskjutande delar eller synliga tekniska installationer
kommer att tillåtas, men under kraven på utformning i kartan gäller detta bara över 17
meter. Det framgår inte till vilken nytta denna gränsdragningen ska vara. Det framgår inte
heller någon motivering till varför synliga tekniska installationer ska förbjudas
överhuvudtaget.
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Kommentar: Syftet med planbestämmelserna är främst estetisk, för att dölja tekniska installationer, samt
utskjutande delar som balkonger med mera, som annars kan ge byggnaden ett oroligt uttryck. Anledningen
till att dessa bestämmelser endast gäller över 17 meter är för att nedre delen av byggnaden kan behöva
åtgärder för vindskydd eller andra utskjutande funktioner.
Det står i planbeskrivningen att befintliga träd längs med rönne å ska bevaras genom att
krav på marklov för trädfällning införs. Vid granskning av plankartan framgår inga
bestämmelser om krav på marklov.
Kommentar: På grund av ett redaktionellt fel föll planbestämmelsen om marklov bort i plankartan efter
samrådet. Detta har uppmärksammats och planbestämmelsen om krav om marklov vid trädfällning är
återinförd på plankartan.
I planbeskrivningen står att nollalternativet tillåter att en stor del av släntsträckan kan
exploateras i 4-6 våningar, vilket är felaktigt. Nollalternativet tillåter att endast 45% av
sjukhusområdet bebyggs, vilket i princip redan har skett. Nollalternativet bör då rimligen
vara att släntsträckan förblir obebyggd, förutsatt att inte en motsvarande stor del av
befintligt sjukhus rivs. Se nu gällande detaljplan, DP 1087.
Kommentar: Enligt gällande detaljplan, DP 1078, finns det byggrätt kvar som möjliggör ny bebyggelse i
slänten.
I planbeskrivningen står att påverkan på stads- och landskapsbilden mildras genom att
"högdelen ska ha en smal silhuett" och "litet avtryck". Vid granskning av plankartan
framgår att det inte finns något rent juridiskt som hindrar att hela området betecknat
OC2D1 (exkl. punktprickad mark) bebyggs med en 100 m hög byggnad. Detta inkluderar
kryssprickat område betecknat b3 som visserligen endast får bebyggas med kompletterande
bebyggelse. Det finns dock enligt planhandlingarna inget förbud i sig mot att
kompletterande bebyggelse får vara 100 m hög.
Kommentar: Området som är betecknat med OC2D1 är den så kallade ”högdelen” och kan byggas upp till
en totalhöjd om maximalt 100 meter över nollplanet. Kompletterande bebyggelse (korsmark), har
förtydligats med en reglering om en högsta tillåtna nockhöjd på 4 meter på plankartan.
Området avses exploateras av ett privat bolag (Hälsostaden AB) som ägs och styrs av
samma huvudmän som Peab AB. Då området inte exploateras av ett bolag med ett
renodlat allmänt intresse (t.ex. ett kommunalt bolag) borde ett exploateringsavtal eller
markanvisning genomföras. Former för exploateringsavtal i Ängelholms kommun har
upprättats och antagits av kommunfullmäktige 2015-01-25 (dnr. 2015/925). Dessa riktlinjer
verkar inte ha följts och något godtagbart skäl för avsteg har inte redovisats av kommunen i
planhandlingarna. I PBL 4:33 § står det även att det av planbeskrivningen ska framgå hur
detaljplanen är avsedd att genomföras, närmare bestämt om kommunen avser att ingå
exploateringsavtal eller genomföra markanvisningar. Det ska även framgå dessa avtals
huvudsakliga innehåll och konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med
stöd av ett eller flera sådana avtal. Detta framgår inte i tillräcklig omfattning i
planbeskrivningen.
Kommentar: Markanvisning är inte aktuell då marken inte ägs av kommunen. Ett exploateringsavtal
kommer att tecknas i samband med detaljplanen. Exploateringsavtal brukar skrivas i slutet av
planprocessen när det är utrett och klarlagt vilka frågor som behöver avtalas om. Planbeskrivningen
kompletteras med ett avsnitt om exploateringsavta.
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Parkering
Parkeringssituationen i centrum kommer att bli ohållbar med de optimistiska antaganden
som görs i planbeskrivningen och trafikutredningen. Det framgår av planbeskrivningen att
det krävs 11 bil platser per 1000 kvm BTA för hotell och 25 bil platser för restauranger.
Detta är bara en bråkdel av de platser som behövs enligt beslut av kommunfullmäktige i
Ängelholm. Parkeringsnormen som ska gälla för all exploatering i kommunen kräver att det
ska finnas minst 35 bil platser per 1000 kvm BTA i fråga om hotell och 110 bil platser per
1000 kvm BTA i fråga om restauranger. Enligt egna beräkningar borde det verkliga
parkeringsbehovet enligt den gällande normen uppgå till 250 parkeringsplatser, och inte 78
som framgår av planbeskrivningen. Det hänvisas visserligen till Malmö Stads
parkeringspolicy i planbeskrivningen, men det tycks märkligt att Malmö Stads
parkeringspolicy ska äga företräde före den som Ängelholms kommun har beslutat om.
I planhandlingarna framgår vidare att det påstådda behovet om 78 nya bilplatser ska
tillgodoses till en bråkdel inom det aktuella området. Resterande antal ska tillgodoses inom
resten av staden eller sjukhusområdet vilket inte är rimligt med tanke på att
parkeringssituationen i området redan är ansträngd. Vissa parkeringsplatser ska till och med
tillgodoses genom att en ny våning byggs ovanpå en byggnad långt borta vilket tycks högst
orealistiskt då detta aldrig tidigare har presenterats i någon form.
Trafikutredningen bör därmed göras om, och planbeskrivningen revideras i denna del.
Ytterligare reglering bör göras för att tillgodose det ökade parkeringsbehovet som uppstår
genom förslaget. Det bör även ses över hur det befintliga parkeringsbehovet från
existerande bebyggelse i området ska tillgodoses.
Kommentar: Den parkeringsnorm som i dagläget gäller för Ängelholms kommun är framtagen år 1991
och är inte aktualiserad efter dagens förutsättningar och hållbarhetstänk. I vissa detaljplaner tas det fram
separata parkeringsutredningar för att undersöka parkeringsbehovet utifrån specifika förutsättningar.
Antalet parkeringsplatser för planförslaget är beräknat i en egen trafikutredning för Hälsohotellet, och är
inte baserat på kommunens parkeringsnorm från 1991. Trafikutredningen gör bedömningen att
planförslaget medför en marginell trafikökning, samt beräknar antalet platser som bedöms krävas för att
tillgodose parkeringsbehovet. Detaljplanen säkerställer att parkeringen kan tillgodeses inom fastigheten
genom att planlägga för ett underjordiskt garage. Beroende på hur garaget utformas kan det rymma upp till
80 platser. Resterande platser kan lösas genom samnyttjande med befintlig parkering på sjukhusområdet.
En detaljplan hanterar inte hur parkering ska lösas för befintlig bebyggelse som finns utanför planområdet.
Risk för skred och ras
Från både närboende och berörda myndigheter finns det en oro för att de föreslagna
åtgärderna kommer förorsaka skred eller ras vid den aktuella slänten, till fara för
omgivningen. Därför är det högst märkligt att man i planbeskrivningen redogör för att ett
skred eller ras är så gott som garanterat (då säkerhetsfaktorn på 0,988 blir under den
acceptabla gränsen på 1,0) vid en kombinerad analys. Att i planbeskrivningen kalla
resultatet för "på gränsen till tillfredsställande" förbättrar inte denna tolkning.
Kommentar: För att säkerställa att marken är lämplig för föreslaget ändamål har geoteknikska
utredningar tagits fram i avstämning med SGI (Statens geotekniska institut) som är expertmyndighet i
frågan. Utifrån kända förutsättningar, utförda beräkningar samt med avseende på utförd känslighetsanalys
bedömer utredningen att stabilitetsförhållandena är tillfredställande inom det aktuella området. Detta
innebär att risken för ras och skred bedöms som låg. Utredningen har granskats av SGI som konstaterar
att utförda beräkningar visar att stabiliteten med god marginal överstiger erforderlig säkerhetsfaktor både
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vid medtagen bygglast och för ett minskat mothåll i ån till följd av erosion. SGI har därför inga ytterligare
synpunkter på planförslaget.
Vid detaljprojektering av byggnaden och övriga anläggningar krävs det att kompletterande undersökningar
utförs samt att materialparametrar för grundläggning av varje specifikt objekt tas fram. Ytterligare kontroll
och uppföljning sker under genomförandet.
Plankartan och planbestämmelser
Det saknas förklaringar kring vad termer som framgår i planbestämmelserna innebär eller
betyder. Detta är en nödvändighet för att allmänheten ska kunna tolka förslaget och lämna
korrekta synpunkter. Någon korrekt hänvisning till ett dokument som innehåller
definitioner har inte gjorts. Handlingarna kan därmed inte anses uppfylla kraven på
tydlighet och innehåll i PBL 4:30- 32 §§. Att i detaljplanen reglera takmaterial så pass
specifikt som att föreskriva sedumtak får även anses vara mer detaljerat än vad som är
tillåtet enligt PBL 4:32 §, särskilt när det finns andra takmaterial och anordningar som
exempelvis fördröjer regnvatten eller har en renande effekt om det nu är det som är syftet.
Något uttryckligt skäl för att föreskriva just detta takmaterial saknas i planbeskrivningen.
Beträffande bestämmelsen att "fasad ska utformas så att våningsantal inte tydligt upplevs"
är detta en bestämmelse som dels är mycket svår att tolka och tillämpa i verkligheten vid en
eventuell bygglovsprövning. Det är även en bestämmelse som inte är tillåten enligt PBL
4:32 § då det saknas motivering för den typen av detaljeringsgrad.
Likaså gäller bestämmelsen att fasaden ska vara "ljus men inte vit" vilket är en mycket
otydlig bestämmelse. Det saknas någon allmänt accepterad definition av vad som betraktas
som "ljus" och "inte vit" färg varför den slutliga bedömningen kommer bli högst
oförutsägbar.
Kommentar: I planbeskrivningen finns det tydligt beskrivet vad varje planbestämmelse innebär (s. 15-18).
Syftet med sedumtak är huvudsakligen reglerat utifrån ett gestaltningsperspektiv. Taket kommer att bli
synligt, dels från högdelen men även omkringliggande sjukhusbyggnader. Det är därför av stor vikt att det
utformas på ett tilltalande sätt. Ytterligare ett syfte är att sedumtak kan bidra till att samla upp och
fördröja dagvatten. Detta finns beskrivet i planbeskrivningen på sidan 25 och 42.
Enligt Boverkets allmänna råd bör bestämmelser om utformning tillämpas om det finns särskilda skäl att
ta hänsyn till förhållandena på platsen eller i omgivningen. Planförslaget tillåter en hög byggnad som ligger
centralt i Ängelholms tätort. Med hänsyn till stads- och landskapsbild och kulturmiljö finns det starka
särskilda skäl för att reglera byggnadens utformning så att en väsentlig arkitektonisk kvalitet säkerställs.
Denna motivering finns att läsa i planbeskrivningen på sidan 17.
Det saknas uppgift i plankartan vad det angivna nollplanet är. Det saknas därmed en faktisk
begränsning av byggnadshöjderna.
Kommentar: Nollplanet är tydligt beskrivet i planbeskrivningen. Nollplanet är +0,0 meter i höjdsystemet
RH200. RH2000 är Sveriges nationella höjdsystem vars nollpunkt definieras av Normaal Amsterdams
Peil (NAP). Detta är en punkt i Amsterdam som även används som nollpunkt i andra europeiska
länder. Något förenklat kan man säga att NAP utgår från havsnivån. Det är därför svårt att definiera
nollpunkten ute i den fysiska miljön. Som exempel ligger gångstigen utmed ån på cirka +1,5 meter över
nollplanet, medan gångvägen mellan Tullportsbron och Södra vägen ligger på en höjd om cirka +11 meter
över nollplanet.
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STÄLLNINGSTAGANDE

Plankartan kompletteras/redigeras vad gäller:
 Förbud mot trädfällning på plankartan
 Höjd för kompletterande bebyggelse på plankartan
 Planbestämmelsen ”Vård” preciseras till ”Sjuhusvård” på plankartan
Planbeskrivningen kompletteras/redigeras vad gäller:
 Motivering till ersättning av gällande detaljplan
 Förtydligande av ändrad planbestämmelse ”Sjuhusvård”
 Förtydligande gällande trädens bevarandevärden
 Komplettering av avsnittet ”buller” utifrån trafikutredning
 Förtydligande om påverkan på MKN vatten
 Exploateringsavtalets innehåll
 Komplettering av avsnittet ”skred och ras” utifrån nytt tillägg till befintlig utredning
och SGI:s ställningstagande
NAMNLISTA

Följande har under samrådet inkommit med synpunkter som ej tillgodosetts:
 Fastighetsägare till Örnen 21, 2018-01-12
 Fastighetsägare till Paletten 2, 2018-01-13
 Stenfalkenboet AB (Gräsanden 7), 2018-01-12
 Fastighetsägare till Harkranken 6, 2018-01-12
 Vita Räck AB (Örnen 1 och 26), 2017-12-18 och 2018-01-12
 Föreningen Rädda Pyttebroområdet, 2018-01-11
 Järneken Fastighetsförvaltning (Vakteln 3 och Örnen 6), 2018-01-08
 EngelholmsPartiet, 2018-01-11
 Naturskyddsföreningen Ängelholm, 2018-01-09
Följande har under granskningen inkommit med synpunkter som ej tillgodosetts:
 Fastighetsägare till Örnen 1 och 26, 2019-04-28
 Fastighetsägare till Gräsanden 7, 2019-05-06
 Fastighetsägare till Lommen 7, 8 och 9, 2019-05-12
 Fastighetsägare till Lommen 6, 2019-05-13
 Fastighetsägare till Tordmulen 11, 2019-05-12
 Fastighetsägare till Örnen 1, 26 samt 21, 2019-05-13
 Delägare till fastigheten Örnen 4, 2019-05-12
 Naturskyddsföreningen Ängelholm, 2019-05-12
 Namnlista, 2019-05-13
BESVÄRSHÄNVISNING

Följande sakägare har under samrådet/granskningen inkommit med synpunkter som ej
tillgodosetts:
 Fastighetsägare till Örnen 21
 Stenfalkenboet AB (Gräsanden 7)
 Vita Räck AB (Örnen 1 och 26)
 Föreningen Rädda Pyttebroområdet
 Järneken Fastighetsförvaltning (Vakteln 3 och Örnen 6)
 EngelholmsPartiet
 Fastighetsägare till Örnen 1
 Fastighetsägare till Örnen 26
 Fastighetsägare till Gräsanden 7
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Fastighetsägare till Lommen 6
Fastighetsägare till Lommen 7
Fastighetsägare till Lommen 8
Fastighetsägare till Lommen 9
Fastighetsägare till Tordmulen 11
Delägare till fastigheten Örnen 4
Naturskyddsföreningen Ängelholm

MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER

Utlåtande har upprättats av planarkitekt Amelie Hillåker

SAMHÄLLE/PLANENHETEN
Ängelholm den 12 juli 2019.
Helena Östling
Planchef

Amelie Hillåker
Planarkitekt

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 utlämnande av handlingar enligt offentlighetsprincipen. Den rättsliga
grunden för behandlingen är myndighetsutövning enligt PBL. Källor: Till fastighetsförteckning 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.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-08-27
Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 106

Dnr. SBN 2019/95

Detaljplan för del av Ängelholm 3:139 Hälsohotellet - antagande
Ärendebeskrivning
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att uppföra en byggnad för hotell- och
konferensändamål inom befintligt sjukhusområde. Byggnaden ska vara ett landmärke med hög
arkitektonisk kvalitet. Vidare syftar planen till att utgå ifrån platsens speciella förutsättningar
och den nära kopplingen till årummet. Byggnadens funktion är ett vanligt hotell som även
fungerar som en del av vården i Ängelholm. I anslutning till hotellbyggnaden, badhuset och
Tullportsbron bidrar detaljplanen till att stärka förlängningen av stadskärnan och det
stadsmässiga centrumstråket.
Årummet, som inkluderar åpromenaden samt Rönne å, säkerställs i planen och ska även
fortsättningsvis vara tillgängligt för allmänheten. Planen utgår även från att i möjligaste mån
bevara befintlig grönska och skapa en ökad tillgänglighet. Under marknivå planeras ett garage.
Kommunstyrelsen beslutade den 29 november 2017 § 396 att godkänna det upprättade
planförslaget för samråd. Ett förslag till detaljplan var utsänt på samråd 11 december 2017 till
och med 12 januari 2018. Förslaget hölls tillgängligt på kommunens webbplats,
stadsbiblioteket i Ängelholm samt i stadshuset. Samrådet kungjordes i Nordvästra Skånes
Tidningar 13 december 2017. Ett allmänt samrådsmöte för intresserade hölls den 18 december
2017. Under samrådstiden inkom 20 yttranden varav 3 var utan erinran.
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade på delegation den 4 april 2019 § 28 att
godkänna det upprättade planförslaget för granskning. Ett förslag har varit utsänt på
granskning 10 april till och med 13 maj 2019. Förslaget hölls tillgängligt på kommunens
webbplats, på stadsbiblioteket i Ängelholm samt i stadshuset. Granskningen kungjordes i
Nordvästra Skånes Tidningar 10 april 2019. Under granskningstiden inkom 22 yttranden,
varav 5 utan erinran. En av synpunkterna innehöll även en namnlista med 29 undertecknande.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag samhälle den 12 juli 2019
Plankarta med bestämmelser den 12 juli 2019
Planbeskrivning den 12 juli 2019
Miljökonsekvensbeskrivning den 12 juli 2019
Samrådsredogörelse den 8 april 2019
Granskningsutlåtande den 12 juli 2019

Just. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-08-27
Samhällsbyggnadsnämnden

Föredragande tjänsteperson
Planarkitekt Amelie Hillåker föredrar ärendet.
Yrkanden
Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut från: Magnus Jonsson (S), Per Skantz (M),
Anita Rosén (L), BrittMarie Hansson (S) och Tommy Jönsson (S).
Avslag på att anta detaljplanen från: Patrik Ohlsson (SD).
Propositioner och omröstning
Ordföranden ställer proposition på de framlagda yrkandena varvid han finner att
arbetsutskottets förslag bifallits. Omröstning begärs. Följande omröstningsordning godkänns:
Ledamot som vill bifalla arbetsutskottets förslag röstar JA;
Ledamot som vill bifalla Patrik Ohlssons yrkande röstar NEJ.
Omröstningen faller ut med 11 JA-röster och 2 NEJ-röster enligt följande:
JA-röster: Hans-Äke Jönsson (C), Magnus Jonsson (S), Magnus Nson Engelbäck (M),
Per Skantz (M), BrittMarie Hansson (S), Anita Rosén (L), Tommy Jönsson (S), Nicklas
Oddson (KD), Kristian Nordin (V) och Tomas Fjellner (M).
NEJ-röster: Patrik Ohlsson (SD) och Alexander Johnsson (SD).
Samhällsbyggnadsnämnden har således beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta detaljplanen för del av fastigheten Ängelholm 3:139 under förutsättning av att
exploateringsavtalet är antaget,
att anta miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Ängelholm 3:139
_____

Just. sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-08-27
Samhällsbyggnadsnämnden

Reservation
Patrik Ohlsson (SD) och Alexander Johnsson (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in
skriftlig reservation med följande lydelse:
”Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet, eftersom vi motsätter oss ett landmärke av
den här sorten och den påverkan det skulle ge på Ängelholms stadsbild och karaktär.
Vi är även bekymrade över risken för skred och instabilitet i marken. Byggnaden kommer p.g.a
sin höjd ha en extrem tyngd och ligger relativt nära Rönne å. Åns utveckling på lång sikt, men
inom byggnadens förväntade livslängd, är okänd, icke minst med tanke på förväntat höjd
havsnivå.”
Expediering
Nämndens beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Planenheten
Kommunstyrelsens beslut expedieras till:
Planenheten (för vidare expediering till berörda)

Just. sign.

Utdragsbestyrkande

Datum 2020-03-09

Hållbarhetsingenjör/klimatanpassning
Geraldine Thiere
0431-468994
geraldine.thiere@engelholm.se

Sammanfattning av nya utredningar
samt utlåtande utifrån hållbarhets- och
klimatanpassningsaspekter
Ärende: detaljplan Ängelholm 3:139, Centrum
(Hotell, vård, centrumverksamhet)

1. Bakgrund
• Nya data från bottenmätningar i Rönne å visade i november 2019 att det
finns två större hålor i botten av Rönne å i direkt angränsning till planområdet
för pågående detaljplan Hälsohotellet. Bottennivån i hålorna är som lägst cirka
-7,25 m (RH2000) och de upptäcktes i samband med pågående övergripande
bottenscanningar av hela nedre åsträckan, ca 11 km. Hålorna är de absolut
djupaste upptäckta lågpunkterna i åns botten sett till hela den inventerade
sträckan.
• Detaljplaneförfarandet för Hälsohotellet hade vid tidpunkten för
bottenscanningen kommit långt i processen. Bland annat har exploateringsavtal
tecknats, utredningsskedet inklusive granskning av geotekniska utredningar var
avslutade och detaljplanen var nära inpå antagande. Antagningsprocessen
stannades upp, med syfte att utreda hålornas betydelse för skredrisken i
planområdet.
• I samband med tidigare utredningarna inom detaljplaneprocessen, bland
annat för stabilitetsberäkningarna inom den geotekniska utredningen, har
resultat från en tidigare lodning av bottnarna på plats tillämpats. Den tidigare
lodningen utfördes i samband med byggnation av Tullportsbron och
genomfördes under våren 2014, med betydligt enklare teknik än scanningen
2019. Även vid denna lodning fanns det två djupa hålor, med liknande
bottennivåer. I den tidigare geotekniska utredningen för detaljplan
Hälsohotellet tog man dock enbart höjd för en lägsta bottennivå på ca -6 m
(RH2000).
• För att kunna bedöma djuphålens påverkan på den angränsande detaljplanen
gjordes två kompletterande utredningar i februari 2020; en geoteknisk
utredning där det faktiskt uppmätta maxdjupet togs med i beräkningarna för
släntstabilitet och skredrisk för detaljplaneområdet samt där det även
kompletterades med en känslighetsanalys där ännu djupare bottentopografi
simulerades för att utreda påverkan på släntstabilitet och skredrisk. I en separat
Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: info@engelholm.se
www.engelholm.se | www.facebook.com/angelholm | www.twitter.com/engelholm
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utredning gjordes en översiktlig hydrodynamisk bedömning av sannolikheten
för att djuphålen förändras i djupled och där det även arbetades fram teorier
för hålornas uppkomst.
•Här nedan sammanfattas båda utredningarnas slutsatser. Kommentarer och
rekommendationer för hantering av resultaten i detaljplanen ges utifrån ett
hållbarhets- och klimatanpassningsperspektiv som innefattar översiktliga riskoch säkerhetsaspekter samt ansvarsfrågor.
2. Sammanfattning av utredningarnas slutsatser
Sammanfattande slutsatser i detta avsnitt är direkta citat hämtade från
ursprungsrapporterna.
 2a. Sigma 2020-02-24. Geoteknik, PM-Beräkning. Hälsohotellet,
komplettering, Ängelholm, Hälsostaden, Ängelholm AB.
 2b. Sweco 2020-02-19. PM hydrodynamik och bottentopografi.
Bedömning av framtida utveckling av hålen i Rönne å vid
sjukhusområdet i Ängelholm ur ett hydrodynamiskt perspektiv
2a. Slutsatser och sammanfattning från Geoteknik
•Utgångsläge
Slänten i dess naturliga form har en säkerhetsfaktor mot ras och skred som
idag ligger precis på gränsen för vad som är acceptabelt. Vid normala
vattenstånd och utan belastning på krönet bedöms slänten som säker.
Vid låga vattenstånd, speciellt om vattennivån sänkts snabbt, eller om
släntkrönet belastas kan inte slänten anses som säker, då den inte uppfyller
erforderlig säkerhet.
Hantering enligt utredningens sammanfattning (utan byggnation): Om
byggnadens utformning ändras eller om den inte uppförs inom närtid måste
den icke erforderliga släntstabiliteten hanteras. Marginalen till att uppnå
erforderlig säkerhet är, enligt beräkningarna, dock så liten att inte akuta
åtgärder bedöms behövas. Vid extremt låga vattenstånd rekommenderas att
området spärras av för mänsklig aktivitet till dess att säkerheten mot skred är
tillräcklig eller att sakkunnig geotekniker upphävt avspärrningarna.
•Med färdig byggnad
För den planerade byggnaden kommer en avschaktning utföras. Detta är
gynnsamt och leder till en högre säkerhetsfaktor. Byggnaden i sig pålas vilket
gör att byggnadens laster förs ner djupare och inte påverkar släntstabiliteten i
permanentskedet.
•Under byggnation
Själva byggarbetena utgör dock ett riskmoment. Dels innan avschaktning
gjorts då släntkrön riskerar att belastas med för stor last. En schaktordning
och belastningsbegränsningar bör upprättas för att säkerställa att inte ett
skred sker. Vid själva pålningen måste det säkerställas att inte pålarna skapar
jordrörelser som i sin tur skapar skred. Detta kan till exempel göras genom
en strategisk pålningsordning och/eller proppdragning. Släntens rörelser bör
mätas under pålningen och ett kontrollprogram med stoppnivåer för rörelser
bör upprättas och följas.
Hantering enligt utredningens sammanfattning: Slänterna är känsliga för
belastning av släntkrönet och en schaktordning bör upprättas för att arbetena
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ska kunna utföras säkert. Pålning kan medföra massundanträngning som
skapar jordrörelser, som i sin tur orsakar ett skred. Detta måste hanteras
genom kontroller och en säker metodik för pålningen, se mer om detta i
stycke 7. Om byggnadens utformning ändras eller om den inte uppförs inom
närtid måste den icke erforderliga släntstabiliteten hanteras. Marginalen till att
uppnå erforderlig säkerhet är, enligt beräkningarna, dock så liten att inte
akuta åtgärder bedöms behövas.
•Markegenskaper
Enligt nu utförda beräkningar är lerans odränerade skjuvhållfasthet den mest
känsliga parametern för stabilitetsförhållandena. Lerans odränerade
skjuvhållfasthet har undersökts med tre metoder, CPT-sonderingar, direkta
skjuvförsök och fallkonförsök. De direkta skjuvförsöken gav en god
överrensstämmelse med utförda CPT-sonderingar trots att de direkta
skjuvförsöken utförts med ett antaget förkonsolideringstryck, då det ej kunde
utvärderas från CRS-försöken på grund av störda prover. De direkta
skjuvförsöken konsoliderades till 70 % av det uppmätta
förkonsolideringstrycket från utvärderade CPT-sonderingar. På grund av
osäkerheterna kring spänningsnivån i jorden gjordes bedömningen att
resultatet från de direkta skjuvförsöket är mindre tillförlitliga än de utförda
CPT-sonderingarna. Då jordlagerföljden och materialegenskaperna saknas på
större djup har den odränerade skjuvhållfastheten antagits öka med 2,3 kPa /
meter från nivån -4. Antagandet om den odränerade skjuvhållfastheten
baseras på trenden som kan ses i Figur 7.
•Vattenståndsvariationer och lågvattenstånd
De utförda känslighetsanalyserna visade bland annat på att en sänkning av
vattennivån i Rönne å negativt påverkar säkerhetsfaktorn. Vid en sänkning av
1 m minskade säkerhetsfaktorn från Fkomb = 1,396 till Fkomb = 1,359 en
minskning med cirka 4 %. Minskningen beror på att vattnet fungerar som en
mothållande kraft. Vidare indikerade känslighetsanalysen att trots en 20 %
reduktion av den dimensionerande odränerade skjuvhållfastheten uppnås en
tillfredställande säkerhetsfaktor om Fkomb = 1,154 för den studerade
sektionen C-C för den bedömda slänten efter schakt av garage och källare ägt
rum, se Figur 32.
•Erosion i slänten
Erosionens påverkan på stabilitetsförhållandena i området undersöktes
genom att jämföra två beräkningssektioner, en sektion för de befintliga
förhållandena och en sektion där material tagits bort för att simulera erosion.
Totalt togs 4 m2/m material bort från strandkanten. Detta resulterade i att
säkerhetsfaktorn reducerades från Fc = 1,075 till Fc = 1,012. Risken för
erosion som äventyrar områdets släntstabilitet bedöms utifrån nu kända
förutsättningar och beräkningar som liten. Samtliga beräkningar baseras på
nivåer angivna i Hälsostaden ÅWL – Hälsohotellet 170502, daterad 2017-0502, upprättad av ÅWL och kan ses i Figur 5. Vid förändring av
förutsättningarna bör en revidering av beräkningarna ske.
•Bottenerosion/fördjupning av bottentopografi
Enligt känslighetsanalyserna med avseende på bottennivå kan en bottennivå
på -8,5 respektive -9,0 i sektion B-B och C2-C2 tillåtas och slänten kan ända
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uppnå erforderlig säkerhetsfaktor mot ras och skred. Hur erosionen sker är
dock helt avgörande och till exempel en strandnära erosion kan skapa skred
innan botten har eroderat till nivån -9,0.
•Metoddiskussion
Bilaga 1 visar att skillnaderna i resultatet om man analyserar sektion C-C
enligt Sigmas föreslagna modell och SGIs föreslagna modell är mycket små.
Sigmas modell ger en något lägre säkerhetsfaktor. Om planerad byggnad inte
uppförs inom närtid kan det vara relevant att titta vidare på SGIs materialval
samt att mer detaljerat studera parametervalen i syfte att visa på erforderlig
säkerhet mot skred för befintlig slänt. Om så blir fallet bör även jordens
anisotropi och tredimensionella effekter med avseende på släntsäkerhet
studeras.
2b. Slutsatser och diskussion från PM Hydrodynamik och
bottentopografi
•Utifrån befintligt material kan det konstaterats att det inte finns något i de
nuvarande hydrodynamiska förhållandena som tyder på att hålen skulle
kunna bli djupare. Vidare tycks hålen funnits där länge, men det finns inga
inmätningar tidigare än 2014 så slutsatsen dras från strandlinjens
utbuktningar som syns tydligt på karta från 1739.
En möjlig orsak till hålen skulle kunna vara geohistoriska vattenfall från
trösklar som sedan länge eroderat ner tills vattendraget planats ut. Dock kan
det finnas någon helt annan, i dagsläget okänd orsak till hålen. Möjligen har
turbulens och virvlar efter förträngningen under Carl XV:s bro eroderat ut
hålen historiskt.
Som en försiktighetsåtgärd föreslås att liknande högupplösta inmätningar
som gjordes 2019 upprepas i framtiden för att fastställa att hålen inte blir
signifikant djupare.
3. Utlåtande utifrån hållbarhets- och klimatanpassningsaspekter
Övergripande kommentarer
 Viktigt att ändrade förhållanden och säkerhetskrav är kända för såväl
beslutfattare, kommunledningen och exploatören innan detaljplanen antas.
Föredragning på ett gemensamt möte med berörda handläggare
rekommenderas.
 Allmänheten bör informeras om de nya förutsättningarna. Ärendet kräver
en så transparent hantering som möjligt.
 Kommunens säkerhetsansvarige och krisberedskapssamordnare samt
räddningstjänst bör informeras om resultat från ovan utredningar.
 I den nya geotekniska utredningen har säkerhetsmarginalerna minskat och
den sammantagna riskbilden förändrats jämfört med tidigare kända
förutsättningar. Vid tidigare utredning har det ej framkommit att slänten i
dess naturliga utformning kan kräva säkerhetsåtgärder när vissa
förhållanden råder (lågvatten). Detta innebär att riskbilden för platsen
överlag har påverkats negativt sedan tidigare utredning. Även de nya
beräkningarna som baseras på djupförhållanden uppmätta 2019
(bottennivåer på -7 m istället för tidigare -6 m) har påverkat
bedömningarna för den geotekniska säkerheten negativt, d v s
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säkerhetsmarginaler uppnås inte på samma sätt som i tidigare utredningar.
Slänten i dess naturliga form har en säkerhetsfaktor mot ras och skred som
idag ligger precis på gränsen för vad som är acceptabelt, medan tidigare
utredning visade på goda säkerhetsmarginaler. Avspärrning av hela
släntområdet rekommenderas när extrema lågvattenstånd uppträder enligt
den nya utredningen.


Det rekommenderas att avvakta med beslut om detaljplanen och låta
fortsätta utreda, eftersom de nu framtagna utredningar pekar på att större
risk råder än vad som varit känt tidigare. Samtidigt är utredningarna som
genomförts översiktliga. Det är viktigt att med större säkerhet belysa främst
de dynamiska processerna (takt för slänterosion och
vattenståndsvariation/flödesvariation) som påverkar släntstabiliteten och
utreda mer i detalj dessa faktorers påverkan under nuvarande förhållanden
samt i ett förändrat klimat. Risken för extrema lågvatten samt extrema
högvatten och därmed den totala vattenståndsvariationen bedöms öka i
förändrat klimat. Erosionstakten beror främst på de krafter som verkar i
åkanten (flödeshastighet och olika vattenstånd) samt om dessa krafter kan
transportera bort material med de geotekniska egenskaper som råder på
platsen. Dagens vegetation på slänten kan spela en avgörande roll för att
binda och stabilisera marken och förhindra erosion. Det är oklart hur
byggnationen kommer påverka befintlig vegetation och därmed även
förutsättningar för strandnära erosion. Det krävs en övergripande
utredning som belyser risken för stranderosion och hydrodynamiska
förändringar och deras sammantagna påverkan på skredrisken. Nya fakta i
den geotekniska PM redogör att vattenståndsvariationer/extremlågvatten
och erosion i strandkant (i och omkring släntfoten i höjd med
normalvattenlinje) är betydande riskfaktorer för de geotekniska
förhållandena/skredrisken. Detta har inte framkommit i tidigare
utredningar eller diskussioner på tydligt sätt. Båda dessa faktorer (erosion i
släntfoten och flödesvariation) varierar över tid och förändras i takt med
klimatförändringar, men det är okänd i vilken takt och med vilken frekvens
t ex lågvatten uppkommer. Inte heller flödeshastighet och påverkan på
bottenmaterial på platsen har undersökts närmare, för att eventuellt kunna
dra slutsatser om risk för erosion råder på platsen. Båda parametrarna
bedöms vara otillräckligt undersökta för att kunna anta detaljplanen.



Andra viktiga handlingar som saknas är en analys av möjliga konsekvenser,
om ett skred faktiskt skulle inträffa. Detta gäller såväl för planerad
bebyggelse (samhällsviktig verksamhet, byggnadens stabilitet och
framkomlighet), befintlig infrastruktur (broar och fundament,
åpromenaden och tillgänglighet till stranden) samt vattendragets
hydrodynamik (dämningspåverkan, översvämningsrisk uppströms
skredområdet).
Det rekommenderas en förnyad dialog med länsstyrelsen och SGI.
Politiken och exploatören bör uppmärksammas på att de nya utredningar
inte har diskuterats med länsstyrelsen och/eller SGI, och det är därför
oklart hur dessa påverkar länsstyrelsens syn på kommunens hantering av
risken för översvämning, ras, skred och erosion i detaljplanen.
Länsstyrelsens har tillsynsansvar och kan upphäva detaljplanen längre fram.
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Övervakning av förändringar mellan antagande av detaljplan och
påbörjande av byggnation rekommenderas. Kontrollprogram bör tas fram
utifrån resultat från kompletterande utredningar. Släntrörelser och
bottentopografi bör kontrollmätas minst två gånger innan byggnation
påbörjas; en analys av släntförändringar baserad på befintliga terrängdata
från 2010, 2017 och 2019 bör utföras för att kunna bedöma risken för
stranderosion i släntfoten/strandområdet. Aktuell statistik för lägsta
lågvatten och övriga vattenstånds- och flödesvariationer samt en
hydrodynamisk modell för Rönne å rekommenderas att tas fram.
Krav som rör byggprocessen: Krav som föreslås i den senaste geotekniska
utredningen bör följas och dessa krav bör införas i detaljplanens
beskrivningar. Politiken och exploatören bör uppmärksammas på att om
jordrörelser ändå sker under byggtiden, finns det inga sätt att stabilisera
området med akuta åtgärder mer än att avbryta byggnation omedelbart.
Ansvarsförhållandena för detta fall samt kostnadsfördelning för eventuella
akuta åtgärder bör regleras i exploateringsavtalet.
Byggnationen kommer kräver noggranna kontrollmätningar och andra
säkerhetsåtgärder (t ex anpassning eller begränsningar för
byggtrafik/fordon) som exploatören måste ta höjd för och bekosta.
Kommunen behöver säkerställa att dessa krav införs i
detaljplanebeskrivningen samt att det går att ställa och kontrollera kraven i
bygglovsskedet. Utöver vad som krävs enligt den geotekniska utredningen
(släntens rörelser bör mätas under pålningen och ett kontrollprogram med
stoppnivåer för rörelser bör upprättas och följas), så behöver det fastställas
en handlingsplan för att hantera eventuella markrörelser och hur och när
en pågående byggnation behöver avbrytas. Viktigt att exploatören är
medveten om sitt ansvar för nödvändiga kontroller redan nu.

Information till kommunen:
 Ansvarsförhållanden: Om kommunen antar detaljplanen så gäller kommunalt
skadeståndsansvar i 10 år från datum från antagningsbeslutet. Om ett skred
inträffar t ex under byggnation eller längre fram efter byggnaden står klart (t ex om
erosion i släntfoten eller extrema lågvatten inträffar) så kan kommunen krävas på
skadestånd för uppkomna skador inom 10 år. Det är ej utrett om skredskador som
uppkommer på allmän plats och/eller på kommunala anläggningar/infrastruktur
täcks av kommunens försäkringar i sådant fall. Kommunen bör kontakta sitt
försäkringsbolag innan detaljplanen antas.
 Exploateringen avser en utbyggnad av sjukhuset, d v s avser samhällsviktig
verksamhet. I översiktsplanen tillämpas strängare gränser för att beakta risken för
översvämning, t ex anges 4 m minimihöjd för byggnation av samhällsviktig
verksamhet och enbart 3,5 m för annan byggnation. Samma försiktighetsprincip
bör tillämpas med hänsyn till andra risker såsom ras, skred och erosion för att
säkerställa att samhällsviktig verksamhet kan upprätthållas i kritiska lägen.
 Om erosionen och/eller vattenståndsvariationer visar sig påverka mer än vad som
varit känt vid detaljplanens antagande bör kommunen ta höjd för att kommunen
kan få ansvaret att säkra platsen (stabilitetsåtgärder, erosionsskydd eller liknande)
eftersom kommunen äger marken närmast vattnet (släntfoten) och även
vattenytan/ån. Exploatören (och framtida fastighetsägaren för Hälsohotellet) har
inte rådighet över den mark som löper störst risk för förändringar som i sin tur
påverkar skredrisken för hela slänten och exploateringsområdet/byggnaden.
Kommunen bör reglera en lämplig ansvarsfördelning, kostnadsfördelning och
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rådighet för framtida åtgärder i samband med detaljplanen och/eller i
exploateringsavtal.
Viktigt att kommunen kontrollerar att rekommenderade
säkerhetsåtgärder/kontroller genomförs under byggskedet samt ställer krav på
kompletterande mätningar från detaljplanens antagande till att byggnation påbörjas.

Information till exploatören:




En fullständig redovisning/genomgång av de nya utredningarna rekommenderas.
Gemensamt möte med beslutfattarna, kommunledning, berörda handläggare samt
exploatören föreslås.
Exploatören har ett eget ansvar att ta reda på försäkringsmöjligheter – kommer
försäkring kunna täckas för planerade byggnader på denna plats?
Exploatören har ett ansvar för att ta höjd för ökade kostnader som byggande i
riskzon innebär. T ex kostnader för övervakning fram till byggnation påbörjas samt
kontrollprogram under byggnation läggs på exploatören, inte kommunen.
Underlag för utlåtande

PM Hydrodynamik och bottentopografi (Sweco 2020-02-19)
PM Beräkning (Sigma 2020-02-24) samt Bilaga 1
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Sammanfattning
Sammanfattning av analysarbete
Slänten uppnår idag, med befintlig geometri, bara erforderlig säkerhet i en av tre beräknade
sektioner. Marginalen för att uppnå erforderlig säkerhet är dock liten.
Planerad byggnad är gynnsam för släntstabiliteten i permanentskedet, då det sker en avlastning
av släntkrönet och lasterna av byggnaden kommer föras ner i djupare later av pålar. I
byggskedet finns det dock risker som måste beaktas och kontrolleras.
Slänterna är känsliga för belastning av släntkrönet och en schaktordning bör upprättas för att
arbetena ska kunna utföras säkert.
Pålning kan medföra massundanträngning som skapar jordrörelser, som i sin tur orsakar ett
skred. Detta måste hanteras genom kontroller och en säker metodik för pålningen, se mer om
detta i stycke 7.
Om byggnadens utformning ändras eller om den inte uppförs inom närtid måste den icke
erforderliga släntstabiliteten hanteras. Marginalen till att uppnå erforderlig säkerhet är, enligt
beräkningarna, dock så liten att inte akuta åtgärder bedöms behövas.
Vid extremt låga vattenstånd rekommenderas att området spärras av för mänsklig aktivitet till
dess att säkerheten mot skred är tillräcklig eller att sakkunnig geotekniker upphävt
avspärrningarna.

Revidering
Efter att version 5.0 av detta dokument upprättades har en ny analys av en nyare mer
detaljerad bottenscanning utförts. Denna visat att Rönneåns botten är djupare än den tidigare
bottenscanningen visade. Framförallt i sektion A-A och precis uppströms av sektion C-C finns
en djuphåla i respektive sektion. Om detta beror på att det pågått erosion mellan tidpunkterna
för de två bottenscanningarna gjorts eller om det beror på att någon av scanningarna varit
felaktig eller inkomplett är vid dagens datum okänt. Därför har nya beräkningar utförts med de
djupare nivåerna för Rönneåns botten. Vidare har en känslighetsanalys med avseende ännu
djupare bottennivå utförts. Inga ändringar har gjorts med avseende på materialparametrar.
Tidigare har känslighetsanalyser utförts med avseende på lerans odränerade skjuvhållfasthet,
Rönneåns vattennivåer och stranderosion. Dessa analyser har gjorts med utgångspunkt i de
tidigare uppmätta bottendjupen och för att de ska vara relevanta måste de jämföras med
beräkningarna för dessa bottendjup.
•
•
•

Kapitel 1 - 4 har inte reviderats.
Kapitel 5 har reviderats med avseende på de nya bottennivåerna.
Tidigare kapitel 5 finns kvar för att de tidigare känslighetsanalyserna ska ha något att
utgå ifrån men har flyttats till kapitel ”6 Känslighetsanalys”. Innehållet i tidigare kapitel 5
har inte reviderats.
• På grund av flytten av tidigare kapitel 5 till kapitel 6, numreras även delstyckena om i
kapitel 6. Innehållet i detta kapitel har inte reviderats.
• Tidigare kapitel 7 är en känslighetsanalys och flyttas därför in i kapitel 6. Innehållet i
detta kapitel har inte reviderats.
• I kapitel 6 tillkommer även ett delkapitel som redovisar känslighetsanalysen med
avseende på bottennivåerna.
Vidare har ”Tillägg till PM beräkning” lagts till som bilaga 1. Detta är ett tillägg till v 5.0 av detta
PM och hanterar skillnaderna i valda jordparametrar och de parametrar som SGI föreslår i sin
granskning. Tillägget visas att skillnaderna i resultat är mycket små och Sigmas parametrar är
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konservativt valda jämfört med SGIs. Några vidare värderingar av parametrar har inte gjorts
inom upprättandet av version 6.0
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1

Objekt

Sigma Civil AB har på uppdrag av Hälsostaden Ängelholm AB undersökt
stabilitetsförhållandena för nybyggnation av ett nytt hotell i Ängelholm, se Figur 1. Syftet med
utredningen är att kontrollera om stabilitetsförhållandena inom det aktuella området är
erforderliga eller om släntförstärkningsåtgärder krävs.
Beräkningar i denna rapport ersätter tidigare beräkningar som presenterats i PM
Planeringsunderlag Geoteknik, upprättad av Sigma Civil AB 2017-07-12.
Samtliga konstruktioner inom objektet bedöms kunna tillhöra Geoteknisk Kategori 2 (GK2) och
Säkerhetsklass 2 (SK2).
Samtliga nivåer anges i RH2000 om inget annat anges.

Figur 1. Det aktuella undersökningsområdet. Källa: Hitta.se

2

Underlag för utredningen

Följande material ligger som underlag till stabilitetsutredningen:
[1] Hälsostaden ÅWL – Hälsohotellet 170502, daterad 2017-05-02, upprättad av ÅWL.
[2] Rapport Geoteknisk undersökning, RGeo – Översiktlig geoteknisk undersökning för nytt
badhus, Hälsostaden, Ängelholm. Upprättad av Geoinvent AB 2010-06-24.
[3] Översiktlig beskriving av geotekniska förhållanden inom området för byggnad 71,
Hälsostaden, Ängelholm. Upprättad av Geoinvent AB 2014-06-16
[4] Geo PM. Upprättad av Tyréns 2012-12-04.
[5] PM Projekteringsunderlag Geoteknik. Upprättad av Tyréns 2012-12-04
[6] Markteknisk undersökningsrapport (MUR), Upprättad av Sigma Civil AB 2017-07-12
[7] Planeringsunderlag Geoteknik. Upprättad av Sigma Civil AB 2017-07-12
[8] Erosionsutredning av Rönne å. Upprättad av Norconsult 2013-06-28
[9] LAS-data, överskickat per mejl den 5/2-2019

Sigma Civil AB
www.sigmacivil.se

RAPPORT-47753
5(51)

Version 6.0

PM-Beräkning
Hälsohotellet komplettering, Ängelholm

3

Markförhållanden
Ytbeskaffenhet och topografi

Topografin inom det aktuella området är sluttande med marknivåer som enligt utförda
inmätningar varierar mellan +1,5 och +10,7. Den lägre marknivån har inmätts i områdets norra
del, längs med strandkanten till Rönne å, se Figur 2. Ytbeskaffenheten består till största delen
av en gräs- och växtbeklädd yta med enstaka träd och buskar. I områdets norra del, längs med
strandkanten finns även en asfalterad gångväg. I områdets södra del, vid släntkrön, består
ytbeskaffenheten av en hårdgjord yta.

Figur 2. Topografin och ytbeskaffenheten inom det aktuella området. Källa: Google Streetview

Figur 3. Topografi och ytbeskaffenhet inom det aktuella området. Foto: Henrik Tuvesson, Sigma Civil AB
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Geotekniska förhållanden
Det övre jordlagret inom området består till största delen av upp till 6 m fyllning bestående av
omväxlande grus, tegel, asfalt, lera, sand och silt. Fyllningens utbredning är störst i södra delen
av området, närmast Ängelholms sjukhus, för att sedan minska närmare Rönne å. I områdets
norra del, närmast Rönne å består det översta jorden av organisk jord med upp till 0,6 m
mäktighet.
Fyllningen och den organiska jorden underlagras generellt av ett lager av sand/finsand med
mäktigheter upp till cirka 0,7 m.
Under sandlagret återfinns lera med inslag av sand och silt. Lerans mäktighet har ej fastställts
men bedöms utifrån utförda CPT sonderingar vara minst 9 m mäktig. Lerans odränerade
skjuvhållfasthet ligger mellan cirka 45 kPa överst för att sedan öka till cirka 70 kPa omkring 10
meter under markytan. Geoinvent AB utförde år 2014 CPT-sonderingar intill Ängelholms
sjukhus, strax söder om det nu aktuella undersökningsområdet. Lerans odränerade
skjuvhållfasthet varierade i de tidigare utförda CPT-sonderingarna mellan cirka 50-100 kPa
mellan nivåerna +9 och -1. Undersökningarna är belägna ca 50-100 meter söder om området.
Tyréns utförde år 2012 CPT-sonderingar för ett område beläget cirka 500 meter västerut från
det nu undersökta. Lerans odränerade skjuvhållfasthet uppgick till omkring 100 kPa mellan
nivåerna +8 och +0.
Djup till berg har i samband med tidigare utförda brunnsborrningar i närområdet påträffats på
mellan 86 m och 96 m under markytan.

Hydrogeologiska förhållanden
Grundvattennivån har inom området kartlagts genom avvägning av totalt fyra grundvattenrör.
Två av rören installerades och avvägdes 2017 medan två av rören installerades och avvägdes
2019, se Tabell 1 för avvägda grundvattennivåer och Figur 4 där grundvatten har observerats
eller avvägts. Utöver de avvägda nivåerna har även grundvattenytan observerats som fri
vattenyta i utförda skruvprovtagningshål. Fri vattenytan har bedömts variera mellan cirka 1,0
och 3,0 meter under markytan, vilket motsvarar nivåerna +0,7 och +8,0.
Generellt har grundvattennivån observerats ytligare närmare Rönne å.
Tabell 1. Utförda grundvattenavvägningar i installerade grundvattenrör
Grundvattenrör

Datum

Djup till GV under
markytan

GV- Nivå

19SC1701

2019-02-05

Torr 5 m under m.y

Torr på +6,0

19SC1708

2019-02-05

2,71 m

+1,69

1705

2017-06-27

2,6 m

+0,2

1707

2017-06-27

3,1 m

+7,6
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Tabell 2. Observerade grundvattennivåer i samband med skruvprovtagningar
Borrpunkt

Datum

Djup till GV under
markytan

GV- Nivå

19SC03

2019-01-15

3m

+7,2

19SC1701

2019-01-15

3m

+8,0

19SC1706

2019-01-15

1m

+0,7

1703

2017-06-26

1m

+0,7

1704

2017-06-27

3,3 m

+8,2

1705

2017-06-26

4,3 m

-1,5

1707

2017-06-27

3,9 m

+6,8

1709

2017-06-26

3,2 m

-1,7

Figur 4. Läge på de installerade grundvattenrören (cirklar) samt läge där grundvattenytan observerats i
samband med skruvprovtagningar (rektanglar). Sektionsmarkeringarna A-A, B-B och C-C redovisar
ungefärligt läge påberäkningssektionerna.
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4

Stabilitetsförhållanden
Tidigare utredningar och nu utförda laboratorieanalyser

En tidigare stabilitetsutredning har utförts inom området år 2017. Utredningen återfinns i
dokumentet Planeringsunderlag Geoteknik, upprättad av Sigma Civil AB 2017-07-12. Resultatet
från den tidigare stabilitetsberäkningen bedöms vara inaktuell och skall ej användas vid framtida
projektering. Utifrån granskningskommentarer saknade den förra utredningen bland annat
korrigering av den odränerade skjuvhållfastheten med avseende på konflytgränsen vilket i
denna rapport har inarbetats.
Vid upprättande av denna rapport har laboratorieundersökningar i form av ostörda rutinförsök,
direkta skjuvförsök och CRS-försök utförts för att minska osäkerheten för den odränerade
skjuvhållfastheten. Ostörda rutinförsök, CRS-försök och direkta skjuvförsök utfördes på
lerprover tagna på 4-8 meters djup i punkt 19SC01.
De ostörda rutinförsöken indikerade en väldigt styv lera med odränerade skjuvhållfastheter på
mellan 67 kPa och 148 kPa. Lerans sensitivitet kunde för fyra av djupen (4,5,6,8 m) kunde ej
utvärderas på grund av lerans styvhet.
Lerans hållfasthet- och deformationsegenskaper kunde ej utvärderas från CRS-försöken på
grund av störda prover. Trots de störda proverna var lerans förkonsolideringstryck för högt för
att utvärderas med CRS-försök. Enligt samtal med laborationstekniker på SGI har liknande
problem uppstått med prover från närområdet.
De direkta skjuvförsöken utfördes som ett komplement till fallkonförsöken och CPTsonderingarna. Då förkonsolideringstrycken inte kunde utvärderas från utförda CRS-försök, på
grund av störda prover, antogs förkonsolideringstrycket för försöken vara 70 % av de
utvärderade förkonsolideringstrycken från CPT-sonderingen i punkten. Spänningsnivåerna för
de direkta skjuvförsöken är sannolikt lägre än vad som normalt önskas pga osäkerhet i CPTsonderingarnas tolkning. Valet av spänningsnivåer för skjuvning accepterades dock för att inte
riskera trycka sönder proverna vid konsolidering.
Ovanstående är sannolikt motiveringen till att de avancerade laboratorieförsöken visar på lägre
värden än CPT-sonderingarna.

Beräkningsmetodik
Stabilitetsberäkningar har utförts enligt gällande Eurokod EN 1997-1, med ledning av
tillämpningsdokumentet IEG Rapport 6:2008, rev 1. Beräkningar av släntstabilitet har utförts
enligt partialkoefficientsmetoden med dimensionerande värden för material och laster.
Beräkningarna utförs enligt Design Approach 3 (DA3).
För beräkningar i stabilitetsprogram skall en säkerhetsfaktor om minst Fc = 1,0 och Fkomb = 1,0
uppnås vid såväl odränerad som kombinerad analys.
Beräkningar har utförts i stabilitetsprogrammet GeoStudio 2019 (SLOPE/W), med analysmetod
Morgenstern – Price.
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Modellgeometri
Modellgeometrin är baserad på utförda geotekniska sonderingar från 2017 samt 2019 med
tillhörande grundvattenmätningar. Markytan i de nu utförda stabilitetsberäkningarna är
framtagna från tillhandahållen LAS-data från 2017. LAS-data erhölls från kommunen den 5/22019. Den nya modellgeometrin är baserad på LAS-data varför modellgeometrin kan avvika
från den tidigare modellerade.
Schaktnivåer för garage och källare är baserade på nivåer angivna i Hälsostaden ÅWL –
Hälsohotellet 170502, daterad 2017-05-02, upprättad av ÅWL och kan ses i Figur 5.

Figur 5. Använda grundläggningsnivåer för beräkningar. Källa: Hälsostaden ÅWL – Hälsohotellet 170502,
daterad 2017-05-02, upprättad av ÅWL

Indata och Materialparametrar
Vid omvandling från karakteristiska- till dimensionerande värden har partialkoefficienter enligt
Tabell 3 och omräkningsfaktorer enligt Tabell 4 och Tabell 5 använts.
Härledda värden för lerans korrigerade odränerade skjuvhållfasthet redovisas både mot djup
och mot nivå, se Figur 6 och Figur 7.
Tabell 3. Partialkoefficienter vid omvandling till dimensionerande värden (IEG 6:2008)
Egenskap

m

Friktionsvinkel (´) och effektiv kohesion (c´)

1,3

Odränerad skjuvhållfasthet (cu)

1,5

Deformationsegenskaper

1,0

Tunghet

1,0

Sigma Civil AB
www.sigmacivil.se

RAPPORT-47753
10(51)

Version 6.0

PM-Beräkning
Hälsohotellet komplettering, Ängelholm

Tabell 4. Använda omräkningsfaktorer vid omvandling från karakteristiska till dimensionerande värden för
lera
Omräkningsfaktorer lera

η

η(1,2)
η(3)
η(4,5,6,7)
η(1x2x3x4x5x6x7)

0,95
0,95
1,0
0,90

Tabell 5. Använda omräkningsfaktorer vid omvandling från karakteristiska till dimensionerande värden för
fyllningen
Omräkningsfaktorer fyllning

η

η(1,2)
η(3)
η(4,5,6,7)
η(1x2x3x4x5x6x7)

1,0
1,0
1,0
1,0

Odränerad skjuvhållfasthet (kPa)
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Figur 6. Härledda värden av den odränerade skjuvhållfastheten från utförda CPT-sonderingar,
fallkonförsök och direkta skjuvförsök. Valt värde görs i Figur 7.
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Figur 7. Härledda värden av den odränerade skjuvhållfastheten från utförda CPT-sonderingar,
fallkonförsök och direkta skjuvförsök. Det svarta strecket representerar de valda skjuvhållfastheterna som
använts i beräkningsmodellen.
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Figur 8: Tolkade värden utifrån SGI:S bedömning
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Tabell 6. Material, lagertjocklek och valda dimensionerande värden
Material

Lagertjocklek (m)

Valt karakteristiskt värde

Valt dimensionerande värde

Fyllning

0-5

φ´k = 32°

φ´d = 25,67°

Sand

0-1

φ´k = 34°

φ´d = 27,42°

cuk = 55kPa +8<z<-4

cud = 33 kPa +8<z<-4

cuk = 55kPa + 4,5 kPa/m 4<z<-8
Lera

1-10 m

ck´ = cuk * 0,1
där z representerar nivåer
mellan +8 < z< -8

Gyttja**

0-2,5*

cuk = 5 kPa**

cd´ = 3,3 kPa
cud = 33kPa + 2,3 kPa/m -4<z<-8
cd´ = 3,3 kPa +0,23 kPa/m -4<z<-8
där z representerar nivåer mellan
+8 < z< -8
cud = 5 kPa**

** Då inga undersökningar har utförts för att kartlägga jordlagerföljden på botten av Rönne å har Gyttja
med en mäktighet mellan 0-2,5 m och en odränerad skjuvhållfasthet på 5 kPa antagits.
Tabell 7:Material,lagertjocklek och valda dimensionerade värden. Dimensionerande värde för lera i sektion
B enligt tolkning från SGI.
Material

Lagertjocklek (m)

Valt karakteristiskt värde

Valt dimensionerande värde

Fyllning

0-5

φ´k = 32°

φ´d = 25,67°

Sand

0-1

φ´k = 34°

φ´d = 27,42°

cuk = 47 kPa +8<z<+2

cud =28,2 kPa +8<z<+2
cd´ = 2,82 kPa

cuk = 47 kPa + 3,3 kPa/m
+2<z<-8
Lera

1-10 m

ck´ = cuk * 0,1
där z representerar nivåer
mellan +8 < z< -8

Gyttja**

0-2,5*

cuk = 5 kPa**

Sigma Civil AB
www.sigmacivil.se

cud = 28,2 kPa + 1,98 kPa/m +2<z<8
cd´ = 2,82 kPa +0,282 kPa/m -4<z<8
där z representerar nivåer mellan
+8 < z< -8
cud = 5 kPa**
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Tabell 8: Material, lagertjocklek och valda dimensionerade värden. Dimensionerande värden för lera i
sektion C enligt tolkning från SGI.
Material

Lagertjocklek (m)

Valt karakteristiskt värde

Valt dimensionerande värde

Fyllning

0-5

φ´k = 32°

φ´d = 25,67°

Sand

0-1

φ´k = 34°

φ´d = 27,42°

cuk = 35 kPa +8<z<+0

cud = 21 kPa +8<z<+0

cuk = 35 kPa + 5 kPa/m +0<z<-8
Lera

1-10 m

ck´ = cuk * 0,1
där z representerar nivåer
mellan +8 < z< -8

Gyttja**

0-2,5*

cuk = 5 kPa**

cd´ = 2,1 kPa
cud = 21 kPa + 3 kPa/m +0<z<-8
cd´ = 2,1 kPa +0,21 kPa/m +0<z<-8
där z representerar nivåer mellan
+8 < z< -8
cud = 5 kPa**

Laster
Då hotellet bedöms grundläggas på pålar kommer lasten från hotellet genom sin vikt ej påverka
stabilitetsförhållandena inom området. Vid beräkningar har en jämntutbreddlast på 20 kPa
använts för att representera exempelvis byggtrafik eller tillfälliga materialupplag. Hanteringen av
denna last skall dock hanteras vid detaljprojekteringen.

5

Resultat och diskussion

Lerans utbredning bedöms vara mäktigare än vad som anges i beräkningarna. I en tidigare
geoteknisk undersökning (Tyréns 2012) som utfördes nordväst om det aktuella området
bedömdes lermäktigheten uppgå till cirka 40 m. Då jordlagerföljden och materialegenskaperna
saknas på större djup har den odränerade skjuvhållfastheten antagits öka med 2,3 kPa / meter
från nivån -4. Antaget om den odränerade skjuvhållfastheten baseras på trenden som kan ses i
Figur 7.
Odränerade beräkningar har även utförts med lägsta lågvatten i Rönne Å. I det kombinerade
fallet bedöms det som osannolik att det är höga portvattentryck i slänten samtidigt som det är
mycket låga vattenytor i ån. Därför har inte de kombinerade beräkningarna utförts med lägsta
lågvatten. Fallet med källare har inte kontrollerats med lägsta lågvatten då det uppenbart är
betydligt gynnsammare och klarar de beräknade fallen med god marginal.
Beräkningssektionernas läge visas i Figur 9. Sektionerna A-A och B-B är valda för att ligga på
ungefär samma plats som tidigare beräknade sektioner med samma namn. De är dock
justerade något för att anpassas till de sektioner som tagits fram med avseende på
bottendjupet. Den sektion som kallades C-C i tidigare beräkningar inkluderar inte den djupaste
botten i närområdet och har därför flyttats cirka 12 meter uppströms och kallas nu C2-C2.
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Figur 9: Beräkningssektionernas läge.

För befintlig situation klarar endast sektion A-A kraven på säkerhet och skred. Sektion B-B och
C-C uppnår inte erforderlig säkerhet. Marginalerna är dock små, både för att sektion A-A klarar
kraven och att sektionerna B-B och C-C inte klarar kraven i den nuvarande sektionen.
En sammanställning av resultatet från de utförda beräkningarna kan ses i Tabell 9. Grön text
visar att erforderlig säkerhet mot sked uppnås. Röd text visar att säkerheten mot skred är för
låg.
Tabell 9. Sammanställning av resultatet från de utförda beräkningarna

Odränerad
Sektion A-A
Sektion B-B
Sektion C2-C2

1,17
0,98
1,01

Befintlig slänt
Odränerad Kombinerad
(LLW)
1,10
1,10
0,96
0,98
0,98
1,04

Sigma Civil AB
www.sigmacivil.se

Planerad geometri
Odränerad Kombinerad
1,57
1,43

1,37
1,06
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Tabell 10: Sammanställning av utförda beräkningar med tolkade parametrar från SGI.

Odränerad
Sektion B-B
Sektion C2-C2

1,06
0,81

Befintlig slänt
Odränerad Kombinerad
(LLW)
1,04
1,05
0,84
0,90

Planerad geometri
Odränerad Kombinerad
1,16

1,15

Sektion A-A
Resultatet från stabilitetsberäkningen för Sektion A-A indikerar att stabiliteten är
tillfredsställande för så väl den odränerad analysen (Fc =1,17) som för den kombinerade
analysen (Fkomb = 1,10). Den mest kritiska glidytan för den odränerade analysen kan ses i Figur
10Figur 31. I Figur 32 kan den mest kritiska glidytan för det kombinerade fallet ses. För det
odränerade fallet har även en beräkning gjorts med lägsta lågvatten i Rönne Å, även den klarar
kraven på säkerhet mot skred, se Figur 12.

Figur 10. Sektion A-A. Odränerad analys. Krav: Fc = 1,0
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Figur 11. Sektion A-A. Kombinerad Analys. Krav Fkomb =1,0

Figur 12. Sektion A-A. Odränerad analys med lägsta lågvatten (LLW). Krav: Fc = 1,0
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Sektion B-B
Resultatet från stabilitetsberäkningen för Sektion B-B indikerar att stabiliteten inte är
tillfredsställande för den befintliga slänten. Marginalen är dock mycket liten för att uppnå
tillfredställande stabilitet. Efter schakt av källare och garage utförts uppnås dock erforderlig
säkerhet för skred i beräkningssektionen.
Säkerhetsfaktorn för den befintliga slänten uppgår till cirka Fc = 0,98 vid odränerad och
kombinerad analys, se Figur 13 respektive Figur 14. Krönet skall ej belastas och en
schaktordning bör upprättas så att inte tunga maskiner belastar slänten innan erforderlig mängd
jord schaktats bort. För det odränerade fallet har även en beräkning gjorts med lägsta lågvatten
i Rönne Å, även den klarar kraven på säkerhet mot skred, se Figur 15.
Säkerhetsfaktorn för slänten efter att schakt av garage och källare ägt rum uppgår till mellan
cirka Fc = 1,57 och Fkomb = 1,37 vilket överstiger gällande krav om Fc = 1,0, se Figur 16 och
Figur 17. Den högre säkerhetsfaktorn beror på att massor som annars verkar pådrivande
schaktas bort och på så sätt avlastar marken. Ny last från byggnad upptas av pålar.

Figur 13. Sektion B-B. Befintlig slänt. Odränerad analys. Krav Fc = 1,0
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Figur 14. Sektion B-B. Befintlig slänt. Kombinerad analys. Krav Fkomb = 1,0

Figur 15. Sektion B-B. Odränerad analys med lägsta lågvatten (LLW). Krav: Fc = 1,0
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Figur 16. Sektion B-B. Bedömd slänt efter schakt av källare och garage. Odränerad analys. Krav Fc = 1,0

Figur 17. Sektion B-B. Bedömd slänt efter schakt av källare och garage. Kombinerad analys.
Krav Fkomb =1,0
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Sektion B-B (parametrar enligt tolkning från SGI)
Resultatet från stabilitetsberäkningen för Sektion B-B indikerar att stabiliteten är
tillfredsställande för så väl den odränerad analysen (Fc =1,038) som för den kombinerade
analysen (Fkomb = 1,052). Den mest kritiska glidytan för den odränerade analysen kan ses i figur
19Figur 31. I figur 18 kan den mest kritiska glidytan för det kombinerade fallet ses. För det
odränerade fallet har även en beräkning gjorts med lägsta lågvatten i Rönne Å, även den klarar
kraven på säkerhet mot skred, se figur 20.

Figur 18: Sektion B-B med parametrar enligt tolkning från SGI. Befintlig slänt. Kombinerad analys. Krav
Fkomb = 1,0
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Figur 19: Sektion B-B med parametrar enligt tolkning från SGI. Befintlig slänt. Odränerad analys. Krav Fc =
1,0
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Figur 20: Sektion B-B med parametrar enligt tolkning från SGI. Befintlig slänt. Odränerad analys med
lägsta lågvatten. Krav Fc = 1,0
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Sektion C2-C2
Säkerhetsfaktorn för den befintliga slänten uppgår till cirka Fc = 1,0 vid normala vattenstånd för
odränerad analys och Fkomb = 1,0 vid kombinerad analys, se Figur 21 respektive Figur 22. Vid
lägsta lågvatten uppnås dock bara en säkerhetsfaktor på 0,98 viket inte är tillräckligt, se Figur
23. Laster större än 20 kPa bör undvikas på det befintliga släntkrönet. Vid lågvatten får inte
krönet belastas alls.
Säkerhetsfaktorn för slänten efter att schakt av garage och källare ägt rum uppgår till mellan Fc
= 1,42 och Fkomb = 1,06, vilket överstiger gällande krav om Fc = 1,0 och Fkomb, = 1,0 se Figur 24
och Figur 25. Den högre säkerhetsfaktorn beror på att marken avlastas från massor som
normalt verkar pådrivande. Ny last från byggnad upptas av pålar.

Figur 21. Sektion C2-C2. Befintlig slänt. Odränerad analys. Krav Fc = 1,0.
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Figur 22. Sektion C2-C2. Befintlig slänt. Kombinerad analys. Krav Fkomb = 1,0.
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Figur 23. Sektion C2-C2. Odränerad analys med lägsta lågvatten (LLW). Krav: Fc = 1,0

Sigma Civil AB
www.sigmacivil.se

RAPPORT-47753
27(51)

Version 6.0

PM-Beräkning
Hälsohotellet komplettering, Ängelholm

Figur 24. Sektion C2-C2. Bedömd slänt efter schakt av källare och garage. Odränerad analys. Krav Fc =
1,0
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Figur 25. Sektion C2-C2. Bedömd slänt efter schakt av källare och garage. Kombinerad analys.
Krav Fkomb =1,0
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Sektion C2-C2 (Parametrar enligt tolkning från SGI)
Resultatet från stabilitetsberäkningen för Sektion C-C indikerar att stabiliteten inte är
tillfredsställande för den befintliga slänten. Efter schakt av källare och garage utförts uppnås
dock erforderlig säkerhet för skred i beräkningssektionen.
Se figur 26,27 och 28 för beräkningar med befintliga förhållanden samt beräkningar 29 och 30
för beräkningar med förhållanden efter schakt för byggnad utförts.

Figur 26: Befintlig slänt med parametrar enligt tolkning från SGI. Kombinerad analys. Krav Fkomb = 1,0.
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Figur 27: Sektion C2-C2 med parametrar enligt tolkning från SGI, Befintlig slänt. Odränerad analys. Krav
Fc = 1,0.
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Figur 28: Sektion C2-C2. Odränerad analys med lägsta lågvatten (parametrar enligt tolkning från SGI)
(LLW). Krav: Fc = 1,0
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Figur 29: Sektion C-C (parametrar enligt tolkning från SGI). Bedömd slänt efter schakt av källare och
garage. Kombinerad analys. Krav Fc = 1,0.
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Figur 30: Sektion C-C (parametrar enligt tolkning från SGI). Bedömd slänt efter schakt av källare och
garage. Odränerad analys. Krav Fc = 1,0
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6

Känslighetsanalys

Flera känslighetsanalyser har utförts. Kapitel 6.1 redovisar tidigare beräkningar utförda med
tidigare uppmätta bottennivåer. Dessa beräkningar redovisas för att känslighetsanalyserna i
kapitel 6.2, 6.3 och 6.4 utgår från dessa bottennivåer.
Dessa känslighetsanalyser har utförts för den planerade byggnaden vid Sektion C-C. Sektionen
valdes på grund av att sektionen har de lägsta beräknande säkerhetsfaktorerna.
Denna känslighetsanalyse studerade hur stabilitetsförhållandena förändras vid en sänkning av
vattennivån i Rönne Å samt av en förändring i lerans odränerade skjuvhållfasthet som i sin tur
påverkar den effektiva kohesionen enligt sambandet c´ = 0,1*cu. Känslighetsanalysen utfördes
som en kombinerad analys då denna ger den lägsta beräknade säkerhetsfaktorn. För att
studera hur en eventuell erosion av strandkanten påverkar stabilitetsförhållandena inom
området har en beräkning för Sektion B-B och Sektion C-C utförts. Beräkningen utfördes som
en kombinerad analys.
I stycke 6.5 redovisas en ny känslighetsanalys med avseende på erosion av botten. Denna har
endast gjorts för sektion B-B och C2-C2 för avschaktningen då slänten i naturligt tillstånd redan
idag är på gränsen för att uppnå erforderlig säkerhet mot skred. Dagens slänt kan alltså inte
utsättas för någon erosion utan att säkerhetsmarginalerna blir för små. Beräkningarna visar att
Sektion B-B tål en erosion ner till nivån -8,5 m och sektion C2-C2 klarar en erosion ner till nivån
-9 meter. Dessa nivåer ska dock inte tolkas exakt då säkerheten är helt beroende på hur
erosionen sker. En strandnära erosion på aktuell sida av slänten skulle till exempel orsaka en
osäker slänt långt innan ovan nämnda nivåer är nådda.

Resultat och diskussion (tidigare kapitel 5) - Beräkningar gjorda med
tidigare uppmätt bottennivå
Lerans utbredning bedöms vara mäktigare än vad som anges i beräkningarna. I en tidigare
geoteknisk undersökning (Tyréns 2012) som utfördes nordväst om det aktuella området
bedömdes lermäktigheten uppgå till cirka 40 m. Då jordlagerföljden och materialegenskaperna
saknas på större djup har den odränerade skjuvhållfastheten antagits öka med 2,3 kPa / meter
från nivån -4. Antaget om den odränerade skjuvhållfastheten baseras på trenden som kan ses i
Figur 7.
För information om de beräknade sektionernas läge i plan, se Figur 4 eller G-10-1-001.
En sammanställning av de utförda beräkningarna kan ses i Tabell 11.
Tabell 11. Sammanställning av de utförda beräkningarna

Sektion A-A
Sektion B-B
Sektion C-C

6.1.1

Befintlig slänt
Odränerad
Kombinerad
1,116
1,114
1,033
1,027
1,037
1,005

Planerad geometri
Odränerad
Kombinerad
1,674
1,494
1,508
1,396

Sektion A-A (tidigare kapitel 5.1)

Resultatet från stabilitetsberäkningen för Sektion A-A indikerar att stabiliteten är
tillfredsställande för så väl den odränerad analysen (Fc =1,166) som för den kombinerade
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analysen (Fkomb = 1,114). Den mest kritiska glidytan för den odränerade analysen kan ses i
Figur 31. I Figur 32 kan den mest kritiska glidytan för det kombinerade fallet ses.

Figur 31. Sektion A-A. Odränerad analys. Krav: Fc = 1,0
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Figur 32. Sektion A-A. Kombinerad Analys. Krav Fkomb =1,0

6.1.2

Sektion B-B (tidigare kapitel 5.2)

Resultatet från stabilitetsberäkningen för Sektion B-B indikerar att stabiliteten är
tillfredsställande för så väl den befintliga slänten som för slänten efter schakt av källare och
garage utförts.
Säkerhetsfaktorn för den befintliga slänten uppgår till cirka Fc = 1,0 vid odränerad och
kombinerad analys, se Figur 33 och Figur 34. Laster större än 20 kPa bör undvikas på det
befintliga släntkrönet.
Säkerhetsfaktorn för slänten efter att schakt av garage och källare ägt rum uppgår till mellan
cirka Fkomb = 1,5 och Fc = 1,7, vilket överstiger gällande krav om Fc = 1,0, se Figur 35 och Figur
36. Den högre säkerhetsfaktorn bedöms bero på att massor som annars verkar pådrivande
schaktas bort och på så sätt avlastar marken. Ny last från byggnad upptas av pålar.
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Figur 33. Sektion B-B. Befintlig slänt. Odränerad analys. Krav Fc = 1,0

Figur 34. Sektion B-B. Befintlig slänt. Kombinerad analys. Krav Fkomb = 1,0

Sigma Civil AB
www.sigmacivil.se

RAPPORT-47753
38(51)

Version 6.0

PM-Beräkning
Hälsohotellet komplettering, Ängelholm

Figur 35. Sektion B-B. Bedömd slänt efter schakt av källare och garage. Odränerad analys. Krav Fc = 1,0

Figur 36. Sektion B-B. Bedömd slänt efter schakt av källare och garage. Kombinerad analys.
Krav Fkomb =1,0
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6.1.3

Sektion C-C (tidigare kapitel 5.3)

Säkerhetsfaktorn för den befintliga slänten uppgår till cirka Fc = 1,0 vid odränerad analys och
Fkomb = 1,0 vid kombinerad analys, se Figur 37 och Figur 38. Laster större än 20 kPa bör
undvikas på det befintliga släntkrönet.
Säkerhetsfaktorn för slänten efter att schakt av garage och källare ägt rum uppgår till mellan Fc
= 1,4 och Fkomb = 1,5, vilket överstiger gällande krav om Fc = 1,0 och Fkomb, = 1,0 se Figur 39
och Figur 40. Den högre säkerhetsfaktorn bedöms bero på att marken avlastas från massor
som normalt verkar pådrivande. Ny last från byggnad upptas av pålar.

Figur 37. Sektion C-C. Befintlig slänt. Odränerad analys. Krav Fc = 1,0.

Sigma Civil AB
www.sigmacivil.se

RAPPORT-47753
40(51)

Version 6.0

PM-Beräkning
Hälsohotellet komplettering, Ängelholm

Figur 38. Sektion C-C. Befintlig slänt. Kombinerad analys. Krav Fkomb = 1,0.
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Figur 39. Sektion C-C. Bedömd slänt efter schakt av källare och garage. Odränerad analys. Krav Fc = 1,0

Figur 40. Sektion C-C. Bedömd slänt efter schakt av källare och garage. Kombinerad analys.
Krav Fkomb =1,0
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Förändring av lerans odränerade skjuvhållfasthet (tidigare kapitel 6.1)
I känslighetsanalysen har lerans dimensionerande odränerade skjuvhållfasthet reducerats med
20 %, från 33 kPa till 26,4 kPa. Vidare reducerades även ökningen av den odränerade
skjuvhållfastheten mot djupet med 20 %, från 2,3 kPa/m till 1,84 kPa/m. Resultatet av
beräkningen visar på att säkerhetsfaktorn minskar från Fkomb = 1,396 (Figur 40) till Fkomb = 1,154
(Figur 41), en minskning på cirka 17 %.

Figur 41. Sektion C-C. Reduktion av den dimensionerande odränerade skjuvhållfastheten vid kombinerad
analys. Krav Fkomb = 1,0.
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Förändring av vattennivån i Rönne å (tidigare kapitel 6.2)
En förändring av vattennivån i Rönne å påverkar stabilitetsförhållandena i området. I
känslighetsanalysen har vattennivån i Rönne å sänkts med 1 meter. Resultatet indikerar att
sänkning av vattennivån negativt påverkar säkerhetsfaktorn (en sänkning av nivån med 1 m ger
upphov till en cirka 3 % förändring av säkerhetsfaktorn, se Figur 42. Detta innebär att slänten
uppfyller krav även vid lägre vattennivåer i Rönne å.

Figur 42. Sänkning av vattennivån i Rönne å med 1 meter. Kombinerad analys. Krav Fkomb = 1,0

Erosion (tidigare kapitel 7)
För att studera hur en eventuell erosion av strandkanten påverkar stabilitetsförhållandena inom
området har en beräkning för Sektion B-B och Sektion C-C utförts. Beräkningen utfördes som
en kombinerad analys.
I Figur 43 kan man se säkerhetsfaktorn för den befintliga slänten vid Sektion B-B uppgår till
Fkomb = 1,494. I Figur 44 har cirka 4 m2/m material tagits bort vid strandkanten för att simulera
erosion. Trots att cirka 4 m2/m material tagits bort uppgår säkerhetsfaktorn till Fkomb = 1,467,
vilket uppfyller gällande krav om Fkomb = 1,0.
I Figur 45 kan man se säkerhetsfaktorn för den befintliga slänten vid Sektion C-C uppgår till
Fkomb = 1,396. I Figur 46 har cirka 8 m2/m material tagits bort vid strandkanten för att simulera
erosion. Trots att cirka 8 m 2/m material tagits bort uppgår säkerhetsfaktorn till Fkomb = 1,347,
vilket uppfyller gällande krav om Fkomb = 1,0.
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Figur 43. Sektion B-B. Befintlig slänt. Kombinerad analys.

Figur 44. Sektion B-B. Kontroll av stranderosionens påverkan på totalstabiliteten. Kombinerad analys
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Figur 45. Sektion C-C. Bedömd slänt efter schakt av källare och garage. Kombinerad analys.
Krav Fkomb =1,0

Figur 46. Sektion C-C. Kontroll av stranderosionens påverkan på totalstabiliteten. Kombinerad analys
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Förändring av bottennivå
För att studera effekten av bottenerosion har beräkningar utförts med djupare bottennivå. Bottennivån har
succesivt sänkts till dess att säkerhetsfaktorn för antingen odränerad eller kombinerad analys blivit nära
1,0.
Då slänten idag inte har någon marginal för erosion har endast fallet med byggnaden i sektioner B-B och
C2-C2 studerats. De odränerade beräkningarna har gjorts med lägsta lågvatten i Rönne Å.
Beräkningarna visas i Figur 47 till Figur 50.

Figur 47: Sektion B-B kontroll av bottenerosion, odränerad analys, inmätt bottennivå markeras med den
svarta linjen in vattnet.
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Figur 48: Sektion B-B, kontroll av bottenerosion, kombinerad analys, inmätt bottennivå markeras med den
svarta linjen in vattnet.
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Figur 49: Sektion C2-C2, kontroll av bottenerosion, odränerad analys
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Figur 50: Sektion C2-C2, kontroll av bottenerosion, kombinerad analys

7

Slutsats

Slänten i dess naturliga form har en säkerhetsfaktor mot ras och skred som idag ligger precis
på gränsen för vad som är acceptabelt. Vid normala vattenstånd och utan belastning på krönet
bedöms slänten som säker. Vi vid låga vattenstånd, speciellt om vattennivån sänkts snabbt,
eller om släntkrönet belastas kan inte slänten anses som säker, då den inte uppfyller erforderlig
säkerhet. För den planerade byggnaden kommer en avschaktning utföras. Detta är gynnsamt
och leder till en högre säkerhetsfaktor. Byggnaden i sig pålas vilket gör att byggnadens laster
förs ner djupare och inte påverkar släntstabiliteten i permanentskedet.
Själva byggarbetena utgör dock ett riskmoment. Dels innan avschaktning gjorts då släntkrön
riskerar att belastas med för stor last. En schaktordning och belastningsbegränsningar bör
upprättas för att säkerställa att inte ett skred sker. Vid själva pålningen måste det säkerställas
att inte pålarna skapar jordrörelser som i sin tur skapar skred. Detta kan till exempel göras
genom en strategisk pålningsordning och/eller proppdragning. Släntens rörelser bör mätas
under pålningen och ett kontrollprogram med stoppnivåer för rörelser bör upprättas och följas.
Enligt nu utförda beräkningar är lerans odränerade skjuvhållfasthet den mest känsliga
parametern för stabilitetsförhållandena. Lerans odränerade skjuvhållfasthet har undersökts med
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tre metoder, CPT-sonderingar, direkta skjuvförsök och fallkonförsök. De direkta skjuvförsöken
gav en god överrensstämmelse med utförda CPT-sonderingar trots att de direkta skjuvförsöken
utförts med ett antaget förkonsolideringstryck, då det ej kunde utvärderas från CRS-försöken på
grund av störda prover. De direkta skjuvförsöken konsoliderades till 70 % av det uppmätta
förkonsolideringstrycket från utvärderade CPT-sonderingar. På grund av osäkerheterna kring
spänningsnivån i jorden gjordes bedömningen att resultatet från de direkta skjuvförsöket är
mindre tillförlitliga än de utförda CPT-sonderingarna.
Då jordlagerföljden och materialegenskaperna saknas på större djup har den odränerade
skjuvhållfastheten antagits öka med 2,3 kPa / meter från nivån -4. Antagandet om den
odränerade skjuvhållfastheten baseras på trenden som kan ses i Figur 7.
De utförda känslighetsanalyserna visade bland annat på att en sänkning av vattennivån i Rönne
å negativt påverkar säkerhetsfaktorn. Vid en sänkning av 1 m minskade säkerhetsfaktorn från
Fkomb = 1,396 till Fkomb = 1,359 en minskning med cirka 4 %. Minskningen beror på att vattnet
fungerar som en mothållande kraft. Vidare indikerade känslighetsanalysen att trots en 20 %
reduktion av den dimensionerande odränerade skjuvhållfastheten uppnås en tillfredställande
säkerhetsfaktor om Fkomb = 1,154 för den studerade sektionen C-C för den bedömda slänten
efter schakt av garage och källare ägt rum, se Figur 41.
Erosionens påverkan på stabilitetsförhållandena i området undersöktes genom att jämföra två
beräkningssektioner, en sektion för de befintliga förhållandena och en sektion där material tagits
bort för att simulera erosion. Totalt togs 4 m2/m material bort från strandkanten. Detta
resulterade i att säkerhetsfaktorn reducerades från Fc = 1,075 till Fc = 1,012. Risken för erosion
som äventyrar områdets släntstabilitet bedöms utifrån nu kända förutsättningar och beräkningar
som liten.
Samtliga beräkningar baseras på nivåer angivna i Hälsostaden ÅWL – Hälsohotellet 170502,
daterad 2017-05-02, upprättad av ÅWL och kan ses i Figur 5. Vid förändring av
förutsättningarna bör en revidering av beräkningarna ske.
Enligt känslighetsanalyserna med avseende på bottennivå kan en bottennivå på -8,5 respektive
-9,0 i sektion B-B och C2-C2 tillåtas och slänten kan ända uppnå erforderlig säkerhetsfaktor mot
ras och skred. Hur erosionen sker är dock helt avgörande och till exempel en strandnära
erosion kan skapa skred innan botten har eroderat till nivån -9,0
Skillnaderna i resultatet om man analyserar sektion B-B och C-C enligt Sigmas föreslagna
modell och SGIs föreslagna modell är mycket små i sektion B-B och något större i sektion C-C.
Sigmas modell ger en lägre säkerhetsfaktor i sektion B-B. I Sektion C-C har SGI:s tolkade
modell en lägre säkerhetsfaktor än Sigmas modell. Befintlig slänt bedöms ej vara stabil i
nuvarande förhållanden utifrån både Sigmas och SGI:s tolkade modeller, parameterval och
beräkningar. Om planerad byggnad inte uppförs inom närtid kan det vara relevant att utreda
lämpliga åtgärder för slänten. Om så blir fallet bör även jordens anisotropi och tredimensionella
effekter med avseende på släntsäkerhet studeras.
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Bedömning av framtida utveckling av hålen i Rönne å vid sjukhusområdet
i Ängelholm ur ett hydrodynamiskt perspektiv
Bakgrund
På sjukhusområdet i Ängelholm planeras för en större byggnad vilket lett till att Ängelholms
kommun nu arbetar med att uppdatera detaljplanen för området. Foto från platsen visas i figur
1. Under arbetet har en bottenscanning i Rönne å utförts (2019) där två djuphålor har
konstaterats i ån strax intill detaljplaneområdet. Kommunen vill göra sig säkra på att dessa hål
inte påverkar stabiliteten för den nya byggnaden och har för detta anlitat en geotekniker. Dock
kvarstår frågor kring om djupen i ån kan komma att förändras och därmed förändra
förutsättningarna för den geotekniska utredningen.
En inmätning av området gjordes även 2014 med ekolod med lägre upplösning än 2019.
Referenssystemet på den äldre inmätningen är dock något oklar och dessutom är mätningarnas
angivelse inte av samma precision, vilket gör mätningarna svåra att jämföra i detalj.

Figur 1

Foto över stranden vid sjukhusområdet från motsatt sida Rönne å (Google Streetview).
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Syfte och avgränsning
Syftet med utredningen är att utifrån de hydrodynamiska förhållandena på platsen bedöma hur
bottentopografin kan förändras i framtiden. Utredningen baserat på befintliga underlag och
omfattar en hydrodynamisk bedömning (ej avancerade beräkningar eller ytterligare mätningar).
Huvudfrågan för att bedöma om de geotekniska stabilitetsberäkningarna är tillämpbara för en
överskådlig framtid är:
•

Finns det någon risk att hålen blir mycket djupare?

Metod
För att svara på frågan behövs en bedömning kring nuvarande hydrodynamiska förhållanden
och dess eroderade krafter. Ytterligare information i form av historisk utveckling och i
förlängningen orsaken till hålens bildande kompletterar bedömningen.
De hydrodynamiska krafterna har studerats utifrån befintlig bottentopografi och strömningsteori.
Historisk utveckling har utretts genom att analysera gamla kartor, jordarter, områdets topografi,
samt inmätningen 2014.
Inmätningarna har erhållits från Ängelholms kommun och likaså foton och höjdmodell över
kommunen.

Hydrodynamiska förhållanden idag
Inmätta djup samt omgivande höjdkurvor visas i figur 2. I figur 3 visas samma inmätning men
som djupkurvor på bakgrund av flygfoto tillsammans med strandlinjen. En profil från norr till
söder längs med vattendraget genom de djupaste partierna visas i figur 4.
Tillsammans visar de tre sätten att presentera djupen att de två hålorna är mycket distinkta och
att de dessutom har liknande form med brantare uppströms slänt. Hålorna är ungefär lika djupa,
ca -7 m (RH2000) medan bottendjupet generellt i området ligger på omkring -3 m till -4 m
(RH2000). Hålen är alltså 3–4 m djupare än omgivande mittdjup i åfåran. Hålen är belägna
ungefär mitt i åfåran. Uppströms hålen, under Carl XV:s bro finns en tydlig tröskel där
vattendraget också är smalare än den generella bredden på ån i området. Runt hålen är istället
vattendraget tydligt bredare.
I Figur 5 presenteras en hydrodynamisk analys av platsen. Där tvärsnittsarean är mindre
(smalare och grundare) trängs vattnet ihop vilket leder till en högre hastighet. Vattnets hastighet
bestäms av flödet och vattendragets tvärsnittsarea, en mindre tvärsnittsarea leder till högre
hastigheter och en större tvärsnittsarea leder till lägre hastigheter. Då flödet är konstant längs
med sträckan kommer vattenhastigheten vara som högst vid de smalare och grundare
passagerna längs sträckan. Vid hålen är tvärsnittsarean som störst och därmed är
medelhastigheten där som lägst. Under Carl XV:s bro där tvärsnittet är betydligt mindre än både
uppströms och nedströms uppstår de högsta hastigheterna. Troligtvis uppstår därför rejäl
turbulens och virvlar både i sidled och djupled när vattendraget vidgas vid det första hålet. I fotot
i Figur 6, taget från Carl XV:s bro, kan man se hur det virvlar i ytan en bit nedströms bron för att
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sedan bli lugnare under hängbron över nedströms hålan och sedan ser man att ytan återigen
blir störd av virvlar nedströms denna.
Erosion i vattendrag uppstår där hastigheten av någon anledning ökar eller där det finns extra
erosionskänsliga material. Det finns inget som tyder på att hastigheten skulle öka vid botten av
hålorna utan snarare tvärtom. Hålorna är heller inte belägna i direkt anslutning till en kurva där
strömningen är lite mer komplicerad och vattenhastigheten kan bli hög. Troligtvis är
virvelbildningen från förträngningen under Carl XV:s bro så stark att fint material som
transporteras med åns vatten inte sedimenterar på botten av hålet.
Sammanfattningsvis finns inget i dagens hydrodynamiska förhållanden som tyder på att erosion
pågår och att hålen skulle kunna bli signifikant djupare.

Figur 2

Inmätt bottentopografi (2019) samt omgivande topografi (Ängelholms kommuns LASskanning 2017).
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Figur 3

Inmätt bottentopografi (2019) som djuplinjer samt ungefärlig strandlinje (bakgrundskarta:
Google Satellite)

Flödesriktning

Figur 4

Inmätt bottentopografi (2019), profil genom djupaste delen av vattendraget från norr mot
söder.
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Figur 5

Hydrodynamisk analys samt inmätt bottentopografi (2019) som djuplinjer samt ungefärlig
strandlinje (bakgrundskarta: Google Satellite)
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Figur 6

Foto taget från Carl XV:s bro mot norr (foto: Geraldine Thiere 2020-02-05).

Historisk utveckling av hålen
En ytterligare viktig parameter för att svara på frågan om det finns en risk att hålen blir djupare
är deras historiska utveckling och om man kan hitta vad som orsakat dem.
Det finns en sex år gammal inmätning av bottenprofilen som visas tillsammans med den
senaste inmätningen från 2019 i figur 7. Det bör noteras att inmätningen från 2014 inte hade
samma precision och upplösning som inmätningen 2019 och att referenssystemet är något
oklart. Det går därför inte att avgöra om det är någon skillnad mellan profilerna. Den slutsats
som kan dras från mätningarna är att hålen fanns där för 6 år sedan och de inte markant har
förändrats på de 5 år som gått mellan de två mättillfällena.
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Figur 7

Inmätt bottentopografi 2014 och 2019, profil genom djupaste delen av vattendraget från
norr mot söder.

Det finns tyvärr inga tillgängliga äldre inmätningar än den från 2014 men i en karta från 1739
(”Sandflyktskartan”) som visas i Figur 8 syns att strandlinjen redan då hade utbuktningar kring
läget för de två hålen vilket antyder att de kan ha funnits redan då. Förträngningen vid Carl XV:s
bro (som redan då var belägen på platsen) är även den tydlig på kartan, vilket tyder på att
tröskeln och förträngningen är en naturlig formation.
I början av 1700-talet bestod Ängelholms stadsbebyggelse endast av kyrkan och ett par kvarter
kring denna. Notera texten ”Gammal Skans” där dagens sjukhus är beläget, att det funnits en
försvarsanläggning vid platsen kan tyda på att övergången över Rönne å varit en viktig plats att
bevaka redan långt innan 1739. Kanske har här funnits ett vadarställe över tröskeln innan bron
byggdes.
En annan viktig jämförelse mellan denna gamla karta och dagens Rönne å är att dess svängar
och raksträckor verkar vara belägna på samma ställe som idag. Åns meandringsprocess kan
därför ses som mycket långsam då inga noterbara förändringar skett på närmare 300 år.
Meandringsprocessen är en följd av ett vattendrags eroderande kraft.
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Figur 8

Sandflyktskarta från 1739 (Ängelholms kommuns kartarkiv), svart liten text med vit
skuggning avser dagens befintliga gator mm.

Det går med befintligt underlag inte att veta vad som gett upphov till de två hålen. Att döma av
hålens storlek och djup har det behövts en stor kraft för att skapa dem. Det finns inget som
tyder på att de är skapade av människor. Dels finns det god tillgång på sand för exempelvis
anläggning på betydligt mer lätttillgängliga platser i närheten, dels tyder hålens form, med
brantare uppströms slänt, på att de skapats av hydrodynamiska krafter.
En teori som utvecklats under arbetet med föreliggande PM är att hålen har skapats av
geohistoriska vattenfall. I Figur 9 visas ett vattendrags utveckling i geohistoriskt perspektiv efter
istiden och framåt. Innan vattendraget har jämnats ut består det inledningsvis av trösklar, sjöar,
vattenfall och forsar.
memo01.docx 2012-03-28

8 (13)
PM
2020-02-19

SECHBO \\semmafs001\projekt\21215\13010430_hydrodynamik_&_bottentopografi\000\10
arbetsmtrl_dok\pm\pm_hd_o_bottentopografi_rönneå_200219_granskad.docx

Figur 9

Utveckling av ett vattendrag och dess dalgång (från SGI, 2008, som i sin tur hämtat
figuren från Strahler 1963, figuren är beskuren). A) Inledningsvis har vattendraget sjöar,
vattenfall och forsar. B) Erosion i ett bergspass sker snabbt och dränerar ovanförliggande
sjö och reducerar vattenfallet. C) Vattendraget har utvecklat ett jämnt förlopp (höjdmässigt)
och ett trångt flodplan kan formas.

Det norra hålet skulle då ha skapats först av ett vattenfall som var beläget vid tröskeln mellan
hålen. Efter att vattendraget eroderade ner den tröskeln kan ett nytt vattenfall uppstått strax
uppströms över tröskeln vars rester idag återfinns under Carl XV:s bro. Den omgivande marken
är idag belägen på en nivå på ca 10 m (RH2000) (se Figur 2), vilket gör att en tröskel till denna
nivå kan ha varit möjligt rent höjdmässigt. En högre tröskel hade lett till att vattnet tagit en
genväg genom nuvarande centrum, ungefär vid Bruksgatan, vilket gör det sannolikt att den inte
varit mycket högre än så. Faktum är att om ett sådant vattenfall haft en tröskel på ca 7 m
(RH2000) skulle ett mycket långsträckt område varit uppdämt. I Figur 10 visas en höjdmodell
över vattendraget där höjder under 7 m (RH2000) visas i grå nyanser och höjder över denna
nivå visas i vitt, det grå området skulle motsvara utbredningen av det dämningsområde som
uppstår uppströms en tröskel på 7 m (RH2000). Dämningen skulle då ha sträckt sig ända upp
till nuvarande Klippan. Detta område är i det närmaste är exakt samma område där
svämsediment återfinns i jordartskartan från SGU (figur 11). Svämsediment är sådant material
som återfinns på svämplanet kring ett vattendrag. Svämsedimentet runt Rönne å sträcker sig
alltså upp till 7 m höjd (RH 2000) fastän vattendraget idag är beläget betydligt lägre än så. Detta
tyder alltså på att vattendraget legat betydligt högre uppströms hålen historiskt. I jordarskartan
är det också tydligt att i höjd med Carl XV:s bro ändras den generella jordarten från postglacial
grovsilt-finsand (uppströms) till postglacial sand (nedströms).
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Figur 10

Ängelholms kommuns höjddata (allt ovanför 7 m i RH2000 är satt till vitt). Hålen är
markerade med pil. Kartan kan användas för att illustrera utbredningen av ett potentiellt
dämningsområde uppströms ett historiskt vattenfall med tröskel 7 m (RH2000).
(Ängelholms kommuns LAS-skanning 2017)
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Figur 11

Jordartskarta från SGU (https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-jordarter-25-100.html).
Rosa områden utgörs av svämsediment. Utbredningen av området med svämsediment
stämmer väl överens med utbredningen för det potentiella dämningsområde som visas i
figur 10.

Figur 12

Princip för erosion under vattenfall (U.S. Geological Survey).
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En skiss över hur erosion under ett vattenfall generellt ser ut visas i figur 12. Notera att formen
på hålet med en skarpare kant uppströms och ett mer utjämnad slänt nedströms påminner om
hålen i Rönne å. En principskiss över hur det kan ha sett ut när hålen bildades i Rönne å visas i
Figur 13 (de historiska bottennivåerna är ritade på frihand och baseras inte på mätning). Den
tidiga historiska bottennivån på ca 7 m (RH2000) slutar i ett vattenfall som skapar det som idag
är nedströms hål. Med tiden eroderar den tröskeln ner så att en ny tröskel bildas vid nuvarande
Carl XV:s bro. Den tröskeln har sedan succesivt nötts ner till dagens tröskel på ca -2 m
(RH2000) och uppdämningen har eliminerats och vattendraget planats ut liksom i Figur 9C.

Figur 13

Principskiss över de eventuella geohistoriska vattenfallen; överst: bottennivån ligger på ca
7 m (RH2000) uppströms det norra hålet och ett vattenfall skapar detta; nederst: den
första tröskeln har eroderat bort och kvar är tröskeln vid nuvarande Carl XV:s bro som
även den är belägen på ca 7 m (RH2000).
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Ett intressant sammanträffande är också att den äldsta tröskeln, som skulle kunna ha varit
toppen av ett vattenfall som skapat nedströms hål, är beläget precis i förlängningen av
Storgatan. Kan gatan ha anlagts då ett vadarställe var beläget här? I kartan från 1739 (Figur 8)
kan det tyckas lite onaturligt att Storgatan avslutas med en sväng åt sidan att komma till Carl
XV:s bro.
En alternativ teori är att den turbulens och de virvlar som uppstår efter förträningen under Carl
XV:s bro varit tillräckliga för att erodera ut hålen. Ojämnheter i jordarternas erosionskänslighet
kan då lett till att hålen formats just där de är. Dock är det inte sannolikt att detta är en process
som är pågående på ett signifikant sätt idag, utan snarare en geohistorisk process eftersom
hålen är så pass djupa och breda idag att de eroderande krafterna bedöms vara svaga.

Slutsatser och diskussion
Utifrån befintligt material kan det konstaterats att det inte finns något i de nuvarande
hydrodynamiska förhållandena som tyder på att hålen skulle kunna bli djupare. Vidare tycks
hålen funnits där länge, men det finns inga inmätningar tidigare än 2014 så slutsatsen dras från
strandlinjens utbuktningar som syns tydligt på karta från 1739.
En möjlig orsak till hålen skulle kunna vara geohistoriska vattenfall från trösklar som sedan
länge eroderat ner tills vattendraget planats ut. Dock kan det finnas någon helt annan, i
dagsläget okänd orsak till hålen. Möjligen har turbulens och virvlar efter förträngningen under
Carl XV:s bro eroderat ut hålen historiskt.
Som en försiktighetsåtgärd föreslås att liknande högupplösta inmätningar som gjordes 2019
upprepas i framtiden för att fastställa att hålen inte blir signifikant djupare.

Referenser
SGI (2008) Erosion och sedimenttransport i vattendrag. Linköping: Statens geotekniska institut
(SGI).
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Dorthe Sjöholm (SD) har lämnat in avsägelse från rubricerade uppdrag.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Dorthe Sjöholm (SD), inkommen den 18 februari 2020.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att entlediga Dorthe Sjöholm (SD) från ovanstående uppdrag,
att hos Länsstyrelsen begära ny röstsammanräkning för ledamot i kommunfullmäktige,
att tillsvidare lämna uppdragen som ersättare i Familje- och utbildningsnämnden och ledamot
i Nämnden för kultur, idrott och fritid vakanta.
Beslutet ska expedieras till
Länsstyrelsen
Dorthe Sjöholm
Familje- och utbildningsnämnden
Nämnden för kultur, idrott och fritid
HR Servicecenter
Nämndsekreterare/FMS

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

ÄNGELHOLMs KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

2020 -03- o·6

Avsägelse
5 mars 2020

Dnr.............................. . ........ .

Härmed avsäger jag mitt uppdrag i Kultur, idrott och fritids nämnden i Ängelholmskommun .

Eva Larsson

J

/;tf )1CC ~c/(
Socialdemokraterna

2020- 03 -04 Ängelholm

Ängelholms Kommun
Att : Mats Ulwinger l Elisabeth Alm
stadshuset
Ängelholm

ÄNGELHOLMs KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

zozo -03--' o6
Dnr.............................. ..

Ang plats som suppleant i Miljö- och Tillståndsnämnden
Då jag blivit nominerad till Samhällsbyggnadsnämnden för Moderaterna och skall
väljas in vid nästa kommunfullmäktigemöte ber jag härmed att då avsäga mig min
plats som suppleant i Miljö- och Tillståndsnämnden.

u

Med vänlig hälsning

VIA/

it~~l

Centralvägen 6
26261 Ängelholm
0706 595835
Mail: staffan.laurell@scanfil.com

ÄNGELHOLMS l<OMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

2020 -03- 18

ocialde

Dnr•••••••• ·61··· ......

o •• •a

·~~·. •a Il Il

!;t

o raterna

FRANlTIDSPARTIET l ÄNGELHOLM

Motion till Kommunfullmäktige i Ängelholms Kommun

2020-03-03

100% av upphandlingarna i Ängelholms kommun ska ha utarbetade miljökrav och följas
upp.
Under 2018 gjorde Ängelholms kommun upphandlingar för ungefår 350 miljoner kronor. Av dessa
upphandlingar hade enbart 15% utarbetade miljökrav. Inga av dessa miljökrav följdes under 2018
upp.
För en kommun är upphandlingar är ett av de viktigaste instrumenten när det kommer till att ställa
krav på leverantörer och tjänster. Här kan vi som kommun göra direkta kopplingar till de miljömål
som antagits.
För att som kommun ta vårt ansvar vid upphandlingar måste vi konsekvent arbeta fram och följa
upp miljökrav vid samtliga upphandlingar.

Vi socialdemokrater föreslår därför kommunfullmäktige att besluta:
Att:100% av kommunens upphandlingar ska innefatta miljökrav
Att: 100% av kommunens upphandlingar ska följas upp för att säkerställa att uppsatta krav följs.
Att: tillräckligt med resurser avsätts för att både upphandlingsenheten och miljöutvecklaren ska klara
av den ökade belastningen.
Att: inköps- och upphandlingspolicy uppdateras i enlighet med förslag.

Socialdemokraterna i Ängelholm, södra vägen 3-7, 262 52 Ängelholm, 0431-106 08,
angel h o l m@ social de makraterna .se, www .soda l demokraternaangel hol m .se

ÄNGEUlCU/t:e \"OMMUN
KOMMUI\lS · ~~ · iTL.S.EN

2020 -03- 1 8
Dnr ......... ..... .......... .. ..... .

Sociald

lokraterna

FRAJVITIDSPARTIET l ÄNGELHOLM

Motion till Kommunfullmäktige i Ängelholms Kommun

2020-03-15

Nytt kulturhus i det nya stationsområdet.

Ett rikt och välorganiserat kulturliv är en viktig ingrediens i en vähnående kommun. Kultur är en
social investering som ökar livskvaliten hos och för medborgarna och samtidigt minskar klyftorna i
samhället.
Kulturens egenvärde och de positiva effekter som en satsning på området skulle innebära är stora.
Ängelholm behöver en plats där teater., dans, musik och annan konst kan mötas och erbjudas att ta
del av i modern tappning, ett nytt Kulturhus.
En bra plats för detta är stationsområdet. Området är centralt och har god tillgänglighet för både den
som cyklar och de gående. Dessutom ftnns goda möjligheter till kollektivtrafik.
Vi vill att Ängelholms kommun ska kunna erbjuda ett rikt kulturliv för alla.

Vi Socialdemokrater yrkar därför:
Att: förutsättningarna för att uppföra ett kulturhus på stationsområdet utreds.

Socialdemokraterna i Ängelholm, södra vägen 3-7, 262 52 Ängelholm, 0431-106 08,
angelholm@socialdemokraterna.se, www.socialdemokraternaangelholm.se
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Skåne
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BESLUT
2020-03-03

Dnr................................

Dnr: 201-7646-2020

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
3 mars 2020 till och med den 14 oktober 2022.

Kommun: Ängelholm
Parti: Sverigedemokraterna
Ny ledamot: Bengt Bengtsson
Ny ersättare: Marie Svensson-Strandberg
Avgången ledamot: Dorthe Sjöholm
För information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se www.lansstyrelsen.
se/ dataskydd.
De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk(*) i följande sammanställning.

Ängelholm

Ledamot

Ersättare

Patrik Ohlsson
Johan Wifralius
Alexander Johnsson
Rose-Marie Broman
Anders Ingvarsson
Karin J ansson
Mats Sahlin
Bengt Bengtsson *
Pantus Myrenberg

l.
2.
3.
4.
5.

Niklas Andersson
Bo Salarnorrsson
Sven-Erik Paulsson
Tina Olsson
Marie Svensson-Strandberg*

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.
Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos V alprövningsnämnden.
Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, 205 15 MALMÖ inom
tio dagar efter dagen för detta beslut.
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BESLUT

Länsstyrelsen
Skåne

2020-03-05

Dnr.............................. ..

Dnr: 201-8192-2020

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
5 mars 2020 till och med den 14 oktober 2022.
Kommun: Ängelholm
Parti: Vänsterpartiet
Ny ersättare: Sara Gfgja
Avgången ersättare: Emelie Strömberg Liitgens
För information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se www.lansstyrelsen.
sel dataskydd.
Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.
Ängelholm

Ledamot
Susanne Sandström

Ersättare

l. Andreas W andegren
2. Sara Gfgja *

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.
Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden .
Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, 205 15 MALMÖ inom
tio dagar efter dagen för detta beslut.
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Nordvästra Skånes
Renhållnings AB (NSR AB)
Pandemiplan - 2020
Beslutad 2020-03-12

Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se
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1. Pandemier och kommunens ansvar
1.1 Vad är en pandemi?
En pandemi innebär en omfattande spridning av en helt ny typ av virus som med stor
sannolikhet kommer att påverka stora delar av samhället eftersom många kan insjukna
samtidigt. Förmågan att spridas avgör om viruset och den sjukdom som det orsakar tar
formen av en pandemi istället för en mer begränsad epidemi. Eftersom viruset är nytt
saknar många skydd mot det, är mottagliga för att smittas och kan sprida det vidare.
Under ett normalt år insjuknar 5-15 % av befolkningen i säsongsinfluensa, men under
en pandemi kan upp emot 40 % drabbas. Sjukligheten och svårighetsgraden varierar
mellan olika pandemier. Andra faktorer som varierar är vilka åldersgrupper som främst
insjuknar, vilka grupper som drabbas av allvarlig sjukdom, effekterna av tillgängliga
åtgärder samt själva pandemins förlopp.

1.2 Varför en pandemiplan?
Vid en pandemi som drabbar många arbetsföra kan det uppstå brist på arbetskraft
inom alla områden inklusive sjukvården. Till skillnad från andra katastrofer kommer
en pandemi att vara spridd över ett stort geografiskt område vilket begränsar
möjligheten att omfördela resurser.
Utöver denna problematik kan en pandemi leda till störningar i kritiska beroenden. Det
kan handla om att varor vi är beroende av inte produceras och exporteras i samma
utsträckning, eller att olika aktörer inte kan leverera de tjänster vi är beroende av.
Kommunen kan också behöva utföra nya uppgifter vid en pandemi. Till exempel kan
medarbetare, kunder och invånare ha ett stort informationsbehov och vi kan behöva
införa nya hygienrutiner.
Pandemiplanen är till för att ta höjd för dessa utmaningar och ligga till grund för hur vi
ska kunna utföra våra samhällsviktiga uppdrag även vid en pandemi.

1.3 Kommunens ansvar vid en pandemi
Vid en pandemi har aktörer olika ansvar. Inblandade aktörer är t.ex.
folkhälsomyndigheten, smittskydd, regionen, länsstyrelsen och kommunen. Nedan
redogörs för kommunens ansvar. Utöver detta ska kommunen alltid utföra uppgifter
som anges i kommunallagen, oavsett om vi har en pågående pandemi eller inte.

1.3.1 Sanering och smittskydd
Kommunen har enligt miljöbalken ett ansvar kopplat till rapportering och sanering för
att undanröja risk för smittspridning. Det handlar t.ex. om att informera
smittskyddsläkaren samt att sanera objekt såsom lokaler, materiel och husdjur.
Kommunen ska enligt bland annat smittskyddslagen, miljöbalken och livsmedelslagen
vidta smittskyddsåtgärder mot djur, livsmedel, vattentäkter, avloppsledningar och
andra objekt som sprider eller misstänks sprida smittsamma sjukdomar.

1.3.2

Internationella hälsoreglementet
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Helsingborgs hamn är en av Sveriges utsedda karantänshamnar. Karantänshamnar som
är utsedda enligt Internationella hälsoreglementet (IHR) kan inte neka en båt med
befarad smitta att angöra. Kommunens ansvar vid en IHR-händelse härleds till
kommunens ansvar kopplat till sanering och smittskydd enligt miljöbalken.
Regionen har ansvar för människor som är eller riskerar att vara smittade. Kommunens
insats för människor härleds antingen till socialtjänstlagen eller till insatser som faller
inom krisstödsinsatser (posom). Detta gäller endast för människor som av Regionen
eller Smittskyddsläkaren bedöms vara fria från smitta.

1.3.3 Kommunens ansvar som arbetsgivare
I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete finns regler om att
arbetsgivaren regelbundet ska undersöka arbetsförhållandena och bedöma vilka risker
som kan förekomma i verksamheten. Där finns också regler om att arbetsgivaren ska
vidta åtgärder för att förebygga ohälsa. Det handlar till exempel om att undersöka,
riskbedöma och åtgärda smittrisker.
1.3.4 Geografiskt områdesansvar
Enligt Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap har kommunen ett geografiskt
områdesansvar. Det innebär att kommunen ansvarar för att
1.

olika aktörer i kommunen samverkar och uppnår samordning i planerings- och
förberedelsearbetet

2.

de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en sådan händelse
samordnas, och

3.

informationen till allmänheten under sådana förhållanden samordnas

2. Hur planerar vi för en pandemi?
2.1 En del av stadens krisberedskap
Pandemiplaneringen är en del av Helsingborgs stads krisberedskap och ska bidra till
individens, samhällets och nationens säkerhet. De värden som ska skyddas utgår från
mål formulerade av riksdagen och regeringen; människors liv och hälsa, samhällets
funktionalitet, demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter, miljö och
ekonomiska värden samt nationell suveränitet. Värdena är i grunden likvärdiga men
kan komma att prioriteras olika beroende på omständigheter.
Med det skyddsvärda som grund, är målet för stadens arbete med krisberedskap att
minska sårbarheter i verksamheterna samt ha en god förmåga att förebygga, motstå
och hantera samhällsstörningar i hela hotskalan.
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2.2 Stadens principer för krisberedskap
All planering och genomförande av stadens krisberedskapsarbete styrs av principerna
för samhällets krisberedskap. Undantag görs endast vid beslut om höjd beredskap eller
extraordinär händelse.
Principen om ansvar bildar grundpelaren i samhällets och stadens krisberedskap. Den
innebär att den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden också
har det under kris eller krig. Det innebär också ett ansvar att i fredstid vidta
kontinuerliga åtgärder för att skapa robusthet och krishanteringsförmåga. I ansvaret
ingår att agera i osäkra lägen samt stödja och samverka med varandra.
Principen om likhet innebär att en verksamhet så långt som möjligt ska fungera på
samma sätt under en kris som under normala förhållanden, till exempel avseende
organisation.
Principen om närhet innebär att en kris i första hand ska hanteras där den inträffar och
av dem som är närmast ansvariga.

2.3 Utgår från risk- och sårbarhetsanalysen
Pandemiplaneringen utgår från stadens risk- och sårbarhetsanalys. Varje förvaltning,
bolag samt räddningstjänstförbundet har deltagit i arbetet och har tagit fram
verksamhetsspecifika analyser och åtgärdsförslag. Genom arbetet har verksamheterna
identifierat sina samhällsviktiga verksamheter samt vad dessa är beroende av.
Verksamheterna ansvarar själva för att bedriva ett systematiskt säkerhetsarbete för att
säkerställa att de samhällsviktiga verksamheterna fungerar. Inom ramen för
pandemiplaneringen handlar det om att ha en plan för hur verksamheter kan
upprätthållas trots utmaningar kopplat till en pandemi.

2.4 Planeringsförutsättningar
Stadens pandemiplaner utgår från en pandemi med följande förutsättningar:
-

15 % personalfrånvaro under 6-8 veckor

-

50 % personalfrånvaro under två veckor

-

Ca 5 arbetsdagars sjukfrånvaro för den som insjuknat

-

En andra våg efter tre till nio månader

Samhällsviktig verksamhet skall kunna upprätthållas under alla omständigheter.

2.5 Helsingborgs stads krisorganisation
Helsingborgs stad har en krisorganisation för att hantera samhällsstörningar. Det finns
ingen särskild krisorganisation för pandemiutbrott utan ordinarie krisledningsplan
gäller. De olika krisledningsnivåerna ska vid behov kunna inordnas i varandra och
fungera som en stadsgemensam ledning inför eller vid en samhällsstörning. För mer
information om Helsingborgs stads krisorganisation och dess arbetssätt, se
Helsingborgs stads krisledningsplan inför och vid samhällsstörning 2020-2023.
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Stadsledningsförvaltningen
Strategisk samhällsutveckling

3. Förvaltningens/ bolagets pandemiplan
Förebyggande Åtgärder
Hanteras enligt åtgärdslista, Bilaga 1-Åtgärder vid risk för Pandemi. Åtgärderna vidtas med beaktande av rekommendationer från ansvarig
myndighet. Åtgärdslistan kompletteras beroende på omständigheterna kring aktuella riskfaktorer.
Om personal insjuknar på arbetsplatsen
Behandlas som nödsituation/krishantering beroende på omständigheterna kring aktuella riskfaktorer.
Personaltillgång
• Säkerställs genom

o
o
o
o
o

Rutin: Större störning av insamling och behandling av avfall samt infrastruktur.
Omfördelning av arbetsuppgifter
Bemanningsföretag
Tidigare anställda
Beordra övertid

Underlätta för personalen att kunna ta hand om sjuka anhöriga eller friska barn om barnomsorg och skola har stängt
genom att:
• Göra det möjligt att arbeta hemifrån.
• Se över om arbetstiderna kan göras mer flexibla.
• Överväga om det är möjligt för personalen att ta med friska barn till arbetsplatsen.

Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se

helsingborg.se
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3.1 Samhällsviktiga verksamheter
I tabellen nedan listas förvaltningens/bolagets samhällsviktiga verksamheter och prioriterade uppgifter som måste utföras inom dessa.
Samhällsviktig verksamhet

Prioriterade uppgifter

Insamling av avfall

Skyddshämtning i form av vårdboende, sjukhus, förskolor och
skolor dvs för samhället viktiga instanser. Dessa identifieras genom
att söka på Region Skånes och resp kommuns kundnr. Då kan dessa
kunder dras ut på en lista för att få första prioritet. Alla fraktioner.

Behandling av avfall (Avfallshantering)

1.

Prioritering av arbetsuppgifter för att säkerställa
mottagande av avfall till återvinningsanläggning-Filborna

2.

Säkerställande av lagringskapacitet på anläggningen

3.

Prioritering av materialslag/behandling vid
personalbortfall

3.2 Tillkomna uppgifter kopplat till hantering av pandemin
Nedan listas nya eller utökade uppgifter som kan tillkomma vid en pandemi.
Samtliga tillkomna uppgifter hanteras i checklistor och rutiner vilka ingår i NSR:s verksamhetssystem


Åtgärdslista vid risk för pandemi



Större störning av insamling och behandling av avfall samt infrastruktur



Krisledning vid allvarlig händelse, alternativt extraordinär händelse (kris)
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3.3 Personalbehov lokal krisorganisation
Nedan anges ett uppskattat personalbehov för att bemanna den lokala krisorganisationen.
Funktion

Personalbehov

Stabschef

1

Stabsekreterare

1

HR-ansvarig

1

Miljöchef

1

Renhållningschef

1

Stödfunktioner

enligt rutin/behov

Specialistfunktioner

enligt rutin/behov
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3.4 Personalbehov i samhällsviktig verksamhet
Nedan anges ett uppskattat personalbehov för att bemanna prioriterade uppgifter i de samhällsviktiga verksamheterna (se 3.1)
Samhällsviktig verksamhet

Antal anställda
i normalläge

Prioriterade kompetenser

Minsta
bemanning

Personal som
kan avvaras

Återvinningscentralerna
Helsingborg o Ängelholm

totalt 30
anställda
14 samtidigt
arbetande en
lördag

Hjullastarkort, Farligt Avfallutbildning. B körkort

8

6

Planering och uppföljning

10

Senior rådgivare

3

Insamling/ Verkstad

85

C-körkort, YKB

28 Helsingborg

32

Arbetsledning Hbg/ Höganäs

5

4 Höganäs

4

5 Båstad

5

2 Verkstad

2

Bjuv, Höganäs och Åstorp stängs.

Kommunikation och kundservice

14

Kundserviceassistenter, kommunikatör

6 ks + 2 kom

6

Behandling

16

Arbetsledare, Maskinförare

6

10

Anläggning

2

Fastighetsskötare

1

1

Miljö

8

Lakvatten/Deponi, Administrativa funktioner

2

6
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3.5 Personalbehov i tillkomna uppgifter kopplat till hantering av pandemin
Nedan anges ett uppskattat personalbehov för att bemanna nya eller utökade uppgifter (se 3.2)
Uppgift

Personalbehov

Vid hantering av pandemi prioriteras verksamhetens drift om i tre syften:
Säkerställandet av denna prioriteringsordning sker genom omfördelning av personal som innehar mindre prioriterade arbetsuppgifter.
1.

Minimera risken för spridning av smitta bland medarbetare samt identifiera eventuella medarbetare som befinner sig inom eller har
nära anhöriga som befinner sig inom riskgrupper.
a.

2.

3.

Enligt Bilaga 1-Åtgärdslista vid risk för pandemi.

Säkerställa insamling för den del som kategoriseras som samhällskritisk (15% av de totala insamlingsuppdragen) med hjälp av 50%
bemanning.
a.

Insamling av avfall i form av skyddshämtning av extra sårbara verksamheter, se 3.1.

b.

I extrema situationer kan insamlingsuppdraget komma att utökas till att även omfatta verksamhetsavfall.

Säkerställa hantering av insamlat avfall, se 3.1.
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3.6 Kritiska beroenden som kan påverkas av en pandemi
Nedan listas kritiska beroenden som kan påverkas vid en pandemi samt en plan för att hantera eventuella bortfall.
Beroende

Hur säkerställer vi att vi har tillgång till
beroendet

Vad gör vi om vi inte har tillgång till
beroendet

Insamlingsfordon

Omfördelning enligt prioriteringsordning
mellan våra ägarkommuner.

Ta hjälp av de entreprenörer vi har avtal
med.

Drivmedel för insamlingsfordon

Prioriteringsordning innebär mindre
körningar.

Tankning på publika anläggningar
Ta hjälp av övriga ägarkommuner
Ta hjälp av entreprenörer

Stödsystem

Tillgång till vatten för viss avfallsbehandling

Manuell invägning inför behandling av avfall

Alternativa lagringsytor

Kan ladda ner planerade körturer för längre
tid framåt

Analoga kartsystem

Tryckhöjande pumpar

Vissa avfallstyper kan gå till
energiåtervinning istället för optimal
materialåtervinning.

Beakta rekommendationer från ansvarig myndighet vid vidtagande av åtgärder
Aktivering av krisberedskap beslutas av VD.
Riskparameter enligt FHM

Nivå
Enligt
FHM

Risk för import av smitta

Ansvarig

Starkt avråda resor till riskområden.

Alla/Chef

Undvik resor till övriga områden utomlands.
Undvik flygplatser

Alla/Chef
Alla/Chef

Våg: Mottagande av kunder sker endast via telefon/stängd lucka.

Produktionschef

Mkt hög
Medarbetare som har varit eller har anhöriga som varit i riskområden Alla/Chef
försätts i karantän.

F
ö
r
e
b
y
g
g
a
n
d
e

Hög

å
t
g
ä
r
d
e
r
Måttlig

Eventuell
kommentar

Risk för spridning inom Sverige
Ställ in fysiska möten och kundbesök. Ersätt med andra forum som
t.e.x. Skype och telefon.
Viss personal använder utökad skyddsutrustning
Regelbunden dokumenterad rengöring av pot. Smittoförande ytor.

Alla/Chef
LG
Produktionschef

De funktioner som kan arbeta hemma gör detta
LG
Chefer i beredskap.
Beakta även de som ej kan arbeta hemifrån men som ej heller kan vara
på jobbet.
Servering i matsalen stängs
Kommunikation
Personal som är i tjänst håller rekommenderat säkerhetsavstånd

Alla/Chef

Personer som känner besvär/symptom stannar hemma.
Omdirigering av personal för att hindra smittspridning
Krävs förhandling med facklig organisation.
Undvik fysiska möten/Studiebesök
Sprid ut personal

Alla/Chef
LG

Undvik resor till riskområden.
Våg: Ökad hygien vid knappsats och telefon.

Alla/Chef
Produktionschef

Hänvisa till toalett vid pappret/röda dörren

Våg via
produktionschef

Ytterl. Förstärkt hygien på samtliga anläggningar (avtorkning av
dörrhantag, ledstänger, mikrougnar, knappsatser, pumptermoserna)
Ersätt fysiska handdukar med papper

Info till organisation via intranät/APT

Kommunikation

Avråd raster i större grupp

Kommunikation

Smörgåsar förbereds av kökspersonal.
Säkerställ att uppdaterade personallistor finns tillgängliga
Tillåt arbete hemifrån.
Beakta medarbetare som ingår eller har anhöriga i identifierade
riskgrupper
Ökad hygien (Toaletter, gym, kök, fordon (alkolås, ratt, instrument)
osv.)
Kontakta företagshälsan/Berendsen/Förenade service(Tvättbolag)

Kommunikation
Ekonomi
Alla/Chef

Kontakta företagshälsan

HR

Bevaka information från Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för
samhällsskydd och , Utrrikesdepartementet

Säkerhetschef

Regelbunden kontakt med HBG‐stad

Säkerhetschef

Bevaka information från Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för
samhällsskydd och Beredskap
Regelbunden kontakt med HBG‐stad
Identifiera smittorisker
Möjlighet för medarbetare som ingår i riskgrupper att anmäla sig till
HR. Beakta även de som har anhöriga som ingår i dessa grupper.
Info till organisation via intranät/APT
Inventera lager av personlig skyddsutrustning/desinf, etc.
Info till koncession och Vera Park partners

Undvik fysisik kontakt
Låg
Mkt Låg

Ansvarig

Alla/Chef
Alla/Chef
Produktionschef

Produktionschef
HR
enhetschef‐
Insamling
Produktionschef
Säkeerhetschef
Säkerhetschef
Säkerhetschef
Alla/Chef

Kommunikation
Produktionschef
Produktionschef
Strategisk
kommunikatör
Alla/Chef

Eventuell kommentar

