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ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00  engelholm.se 

Utredningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken avseende 
förestående tillståndsansökan om anläggande av 
översvämningsskydd på fastigheterna Ängelholm 3:1 
samt 3:2 vid Flygaretunneln i Havsbaden, Ängelholms 
kommun 

Ängelholms kommun har för avsikt att hos Länsstyrelsen Skåne ansöka om dispens 
för markavvattning och tillstånd att få anlägga ett översvämningsskydd, genom 
höjning av befintlig vall på östra sidan av Flygaretunneln med upp till 60 cm. 
Flygaretunneln utgör idag vattnets första inströmningsväg mot stadsdelen 
Havsbaden, och vatten kan nå Havsbaden genom tunneln vid vattennivåer i 
havet/Rönne å på cirka +2,9 m (angivet i höjdsystemet RH2000). Utöver 
höjningen av vallen behöver en cykelbanas nivå vid dess två korsningar med vallen 
justeras till motsvarande nivå som vallen. Vallens krönnivå kommer att vara +3,5 m 
(RH2000), vilket motsvarar skyddsnivån för andra befintliga översvämningsskydd i 
området. 

Innan ansökan ges in till länsstyrelsen har kommunen en skyldighet enligt 6 kap. 
miljöbalken att samråda med länsstyrelsen, kommunens nämnd för miljöfrågor och 
enskilda särskilt berörda. De enskilda särskilt berörda bedöms vara Trafikverket, i 
egenskap av fastighetsägare till Ängelholm 3:2, samt Öresundskraft, i egenskap av 
ledningsägare till elledningar i det påverkade området. Till dessa samrådsparter 
skickas ett brev med en kopia på upprättat samrådsunderlag. Samråd har vidare 
hållits med Länsstyrelsen Skåne den 15 december 2020. De som i övrigt anser sig 
berörda av ovan redovisade åtgärder har möjlighet att inom ramen för detta 
samrådsförfarande inkomma med erinringar eller synpunkter. Dessa bör för att 
kunna beaktas inges skriftligen till Ängelholms kommun, genom Geraldine Thiere, 
hållbarhetsingenjör/klimatanpassning, via e-post: info@engelholm.se senast den 15 
mars 2021. Synpunkter i ärendet ska märkas med diarienummer KS2020/570. 
Samrådsunderlaget finns att laddas ner från kommunens hemsida 
www.engelholm.se/samrad  
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