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SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

GRANSKNINGSHANDLING 

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS 
Sakägare samt berörda förvaltningar och myndigheter har beretts tillfälle till samråd av 
ärendet genom översändande av handlingar, annonsering på kommunens hemsida samt 
utställning på stadshuset, på stadsbiblioteket och på Södra Utmarkens bibliotek. Samrådet 
varade från den 27 februari till den 27 mars 2017.  

INKOMNA YTTRANDEN UNDER SAMRÅDET 
 

MYNDIGHETER 
 Länsstyrelsen, 2017-03-28 
 Lantmäteriet, 2017-03-15 
 Trafikverket, 2017-03-20 
 
KOMMUNALA OCH REGIONALA ORGAN 
 Räddningstjänsten Skåne Nordväst, 2017-03-23 

 
LEDNINGSÄGARE 
 Öresundskraft, 2017-03-27 
 Skanova, 2017-03-31 

 
SAKÄGARE 
 Ängelholmslokaler, 2017-03-22 
 Fastighetsägare till Vattensångaren 1-3, 2017-03-27 
 

Inkomna yttranden redovisas sammanfattningsvis och kommenteras nedan.  

 
Länsstyrelsen, 2017-03-28 
Ingen erinran.  
Kommentar: Yttrandet noteras. 
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Lantmäteriet, 2017-03-15 
Om befintlig ledningsrätt, 1292-2491.1 berör område för kvartersmark T1 bör det redovisas 
med u-område i plankartan. 
Kommentar: Plankartan har kompletterats med u-område och prickmark på det område för T1 som berörs 
av befintlig ledningsrätt.  
 
Om en fastighetsbildningsåtgärd är nödvändig då befintlig tunnel och väg rivs och övergår 
till naturmark ska detta tydligt framgå av planbeskrivningen.  
Kommentar: Ingen fastighetbildningsåtgärd är nödvändig.  
 
Det bör av planbeskrivningen framgå att kommunen har möjlighet att lösa in mark som 
enligt en detaljplan ska användas för allmän plats utan att avtal föreligger med 
fastighetsägaren, samt att kommunen är skyldig att förvärva den allmänna platsmarken om 
fastighetsägaren begär det. Även de ekonomiska konsekvenserna av detta bör belysas i 
planbeskrivningen. Ersättningen för marken bestäms enligt reglerna i expropriationslagen 
(1972:719) om ingen annan överenskommelse träffas.  
Kommentar: Planbeskrivningens genomförandedel kompletteras med information om detta.  
 
Trafikverket, 2017-03-20 
Trafikverket vill påtala vikten av att fortsatt avstämning gentemot järnvägsplanen sker 
under detaljplanearbetets fortsättning, så att järnvägsplan och detaljplan överensstämmer 
med varandra. 
Kommentar: Avstämningar med Trafikverket avseende järnvägsplanen sker kontinuerligt. Det är viktigt 
även för kommunen att detaljplanen och järnvägsplanen stämmer överens eftersom detaljplanen är en direkt 
konsekvens av järnvägsplanen.  
 
Nordväst om järnvägen finns ett område med planbestämmelse Natur. Park- och 
naturområden kan påverka järnvägsanläggningen negativt, beroende på hur de utformas. 
Träd och buskar kan utgöra ett problem om de står så att de skymmer sikten eller orsakar 
lövhalka. Vid nyplantering av parkträd och större buskar intill järnvägen måste alltid hänsyn 
tas till växtens storlek och utbredning som fullt utvecklad individ.  
Kommentar: Området är ett befintlig naturområde. Ingen nyplantering är planerad. Vid framtida 
nyplantering ska Trafikverkets synpunkt tas i beaktande.  
 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst, 2017-03-23 
Ingen erinran.  
Kommentar: Yttrandet noteras. 
 
Öresundskraft, 2017-03-27 
Elförsörjning och flyttning av kabel hanteras i projektering av ny tunnel. I övrigt ingen 
erinran.  
Kommentar: Yttrandet noteras. 
 
Skanova, 2017-03-31 
Skanova AB har ledningar inom berört planområde och vill bli kontaktade i ett tidigt stadie 
av planeringen för hur dessa ledningar berörs. 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.” 
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Kommentar: Kommunen kommer i ett tidigt skede att ta kontakt med Skanova gällande berörda 
ledningar. En text om att kommunen bekostar flytt och eventuella andra åtgärder på Skanovas 
kabelanläggningar läggs till i planbeskrivningens genomförandedel.  
 
Ängelholmslokaler, 2017-03-22 
Vill i första hand att den nya vägen över Råkan 2 förskjuts norrut så den inte tar någon del 
av Råkan 2 i anspråk. Detta med tanke på alla barn som lämnas och hämtas på Vantens 
förskolas parkering.  
Kommentar: Vägen är tyvärr inte möjlig att flytta längre norrut. Hastigheten på vägen utanför förskolan 
förväntas vara låg då det är precis innan en korsning. Vägen ligger dessutom redan idag i anslutning till 
förskolans parkering och trafiksäkerheten bedöms inte försämras mot dagens situation.   
 
I andra hand vill vi att den befintliga parkeringen stängslas in på kommunens bekostnad. 
Detta med tanke på barnens säkerhet. Samt att kommunen köper in den yta som är 
blåmarkerad på bifogad ritning (ytan mellan parkeringen och Kulltorpsvägen).  
Kommentar: Eftersom trafiksäkerheten inte bedöms försämras då vägen flyttas kommer kommunen inte att 
bekosta instängsling av parkeringen. Kommunen kommer att lösa in den mark som krävs för den nya 
dragningen av vägen samt den yta som blir kvar mellan den nya vägen och den befintliga vägen, men inte 
hela den yta som önskas. Omfattningen av marken som kommer att lösas in samt ersättning för densamma 
kommer att regleras i ett avtal mellan kommunen och fastighetsägaren. Detta tydliggörs i 
planbeskrivningens genomförandedel.  
 
Fastighetsägare till Vattensångaren 1-3, 2017-03-27 
Vi fastighetsägare på Vattensångaren 1,2,3 är oroliga för ökat buller från Västersjögatan om 
den som planerat av Vägverket ska flyttas närmre våra hus. Vi vill att en bullerutredning 
görs av ljudet från den befintliga vägen i förhållande till den tilltänkta vägen.  
Kommentar: Efter samrådet har vägens sträckning setts över och flyttats, så långt som det är möjligt, till 
nuvarande sträckning. I höjd med fastigheten Vattensångaren 3 kommer dock vägen att delvis hamna 
närmre fastighetsgränsen än nuvarande sträckning, detta är nödvändigt för att skapa en korsning som är 
trafiksäker. En bullerberäkning har genomförts och resultatet av den visar att gällande riktvärden för 
trafikbuller inte riskerar att överskridas. Eftersom resultatet av bullerberäkningen inte indikerar att 
bullernivåerna skulle kunna överstiga gällande riktvärden för buller kommer någon ytterligare 
bullerutredning inte att genomföras.  
 

STÄLLNINGSTAGANDE 
Planhandlingarna kompletteras vad gäller: 
 Planbeskrivningens genomförandedel kompletteras med information kring inlösen av 
mark för allmän plats samt ersättningen för inlösen.  
 Planbeskrivningens genomförandedel kompletteras med en text som anger att 
kommunen bekostar flytt och eventuella andra åtgärder på Skanovas kabelanläggningar.  
 Planbeskrivningen kompletteras med resultatet av bullerberäkningen.  

NAMNLISTA 
Följande har under samrådet för detaljplanen inkommit med synpunkter som ej 
tillgodosetts: 
 Ängelholmslokaler 
 Fastighetsägare till Vattensångaren 1-3 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
Utlåtande har upprättats av planarkitekt Anna Hagljung. 
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SAMHÄLLE/PLANENHETEN 
Ängelholm den 6 september 2017. 
 
 
   
Pontus Swahn  Helena Östling Anna Hagljung 
Stadsarkitekt   Planchef  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. 
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