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HANDLINGAR 
Planhandlingarna består under granskningstiden av följande: 
 Denna planbeskrivning med illustrationer 
 Detaljplanekarta med planbestämmelse, skala 1:1 000 
 Illustrationskarta 
 Fastighetsförteckning (inte bilagd) 
 Trafikalstring, trafikuppräkning samt bullerutredning, Tyréns, 2016-01-13. 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra omdisponeringar av bostadskvarter 
beroende bland annat på ändrat ställningstagande beträffande Ljungsgårdsledens 
utformning. Planen innebär att en ytterligare satsning på utbyggnad av områdets 
hyreshusdel möjliggörs, samt som följd av detta viss omdisponering av gator och 
villakvarter. Planen ger också möjlighet till uppförande av gruppboende med 
samhällsstöd. Möjlighet att uppföra en förskola inom området kvarstår. 

PLANFÖRFARANDE 
Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande enligt Plan och bygglagen 
2010:900 och förväntas kunna antas av kommunfullmäktige tredje kvartalet 2016. 
Detaljplanen har utformats enligt Boverkets allmänna råd om planbestämmelser 
för detaljplan (2014:5).  
Detaljplanens uppdaterade trafik och bullerutredning baserar sig på riktvärden 
enligt trafikbullerförordningen SFS2015:216. 

FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP. MILJÖBALKEN 
Avvägningen mot 3, 4 och 5 kap Miljöbalken är gjord i ÖP 2004, se nedan under 
rubriken ”Tidigare ställningstagande; Översiktsplan”. 
 
Området berörs inte av några av riksintressen.  
 
Konsekvenserna av planen förväntas inte ge upphov till överskridande av gällande 
miljökvalitetsnormer. Se sidan 3 under rubriken ”Behovsbedömning av 
miljöbedömning; Miljökvalitetsnormer”. 

PLANDATA 

Lägesbestämning och areal 
Planområdets läge framgår av översiktskartan på försättsbladet. Planområdet 
avgränsas i norr av Ljungsgårdsleden i väster av Sofierogatan och två 
hyreshuskvarter, i söder av Flyingegatan och i öster kommer gränsen att bli den 
ännu inte utbyggda Hovdalagatan. 
Planområdets areal är ca 9,7 hektar.  

Markägoförhållanden 
Området ägs av kommunen och Ängelholmshem/Ängelholmslokaler. 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplan 
I gällande översiktsplan för Ängelholms kommun, ÖP 2004, är planområdet 
utpekat som ”Planerad blandad kvartersbebyggelse för bostäder, service och 
arbetsplatser”. Utanför det nu aktuella planområdet, längs med Munka 
Ljungbybäcken, redovisas området i översiktsplanen som ”Grönområde för 
rekreation och friluftsliv i tätorter och i närheten av tätorter”. 

Detaljplaner 
Planområdet är detaljplanelagt sedan tidigare genom detaljplan DP 1028 som vann 
laga kraft 2010-10-22. Detaljplanen har kvarvarande genomförandetid till 2025-
10-22. 

 
      DP 1028. Röd begränsningslinje visar aktuellt planförslag. 

Detaljplaneprogram 
Planen är en bearbetning av en del av ett större detaljplaneområde som vann laga 
kraft under 2010, se ovan. Innehållet i planen har inte förändrats, endast 
omdisponerats, varför ett planprogram synes onödigt. 

Kommunala beslut i övrigt 
Kommunstyrelsen beslutade den 16 april 2014 att beställa planändring av 
detaljplan för Munka Ljungby 3:11. Byggnadsnämnden beslutade den 25 mars 
2014 att ge stadsarkitektkontoret i uppdrag att genomföra den önskade 
planändringen med början när kommunstyrelsen beslutat om uppdraget, vilket 
alltså skedde 16 april 2014. 
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BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 
Planenheten bedömer att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra sådan 
betydande miljöpåverkan som åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap 34 § eller i 
Miljöbalken 6 kap 11 §, med utgångspunkt från kriterierna i bilaga 2 och 4 till 
MKB-förordningen (1998:905). En miljöbedömning enligt miljöbalken bedöms 
därför inte behöva upprättas.  

Miljökvalitetsnormer 
I dag finns fyra förordningar om miljökvalitetsnormer; en för föroreningar i 
utomhusluft, en för vattenförekomst, en för olika parametrar i fisk- och 
musselvatten och en för omgivningsbuller.  

Luftföroreningar 

Luftkvalitetsförordningen (2010:477) anger normer för ämnena 
kvävedioxid/kväveoxid, svaveldioxid, bly, partiklar (PM10 och PM2,5), bensen, 
kolmonoxid, ozon, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren i utomhusluft. I 
luftkvalitetsmätningarna som genomförts i Ängelholms kommun vid årsskiftena 
2002/2003 och 2008/2009 låg samtliga värden långt under gränsvärdena och 
värdena från 2002/2003 hade knappt förändrats i mätningarna 2008/2009. 
Luftkvaliteten bedöms inte påverkas negativt av planförslaget och 
miljökvalitetsnormerna riskerar inte att överskridas på grund av förslaget. 

Vattenförekomst 
Inga ytvattenförekomster finns inom planområdet. Grundvattenstatus bedöms 
som kvantitativt och kvalitativt god. Planförslagets genomförande bedöms inte 
medföra sådan påverkan på grundvattnet att miljökvalitetsnormerna inte kan 
hållas. 
 
Omgivningsbuller 
I förordningen om omgivningsbuller (2004:675) uppges att skyldighet att kartlägga 
buller och upprätta åtgärdsprogram finns för kommuner med över 100 000 
invånare. Ängelholms kommun har cirka 40 000 invånare. 

Slutsats 
Konsekvenserna av planen förväntas inte ge upphov till överskridande av gällande 
miljökvalitetsnormer. 

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER  

Natur 

Landskapsbild, mark och vegetation 

Denna detaljplan utgör en del av ett tidigare större planområde som omfattade ett 
öppet jordbrukslandskap på cirka 500 meter gånger 400 meter. Området sluttar 
svagt åt väster. Längre söderut rinner Munka Ljungbybäcken. Kring bäcken finns 
rikligt med vegetation och marken sluttar från det öppna fältet söderut ner mot 
bäcken med en nivåskillnad på cirka 5 meter. Området kring bäcken har i den 
tidigare planen bevarats som grönområde och gjorts tillgängligt för rekreation och 
vistelse i naturen. Längs bäcken finns två gamla gårdar, den östra gården ligger  
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kringgärdad av skog. Övrig högre vegetation inom planområdet finns kring 
befintlig gård vid Örkelljungavägen samt i områdets nordvästra hörn bl.a. i form 
av en björkdunge. 

Geotekniska förhållanden 

För hela det tidigare planområdet utfördes en geoteknisk undersökning av 
Flygfältsbyrån Engineering AB 2009-01-13. De geotekniska förhållandena i 
området med avseende på grundläggning av byggnader bedöms som övervägande 
goda. Området utgörs främst av sand överlagrat av ett lager mulljord. I områdets 
nordvästra del underlagras sanden av lera och sandmorän. I anslutning till 
Munka Ljungbybäcken kan finkorniga svämsediment förväntas med ställvis 
inblandning av organisk jord. Organisk jord i form av torv har påträffats i 
områdets sydvästra del. Gällande infiltration av dagvatten bedöms det som 
möjligt inom de delar av området där djupet till grundvattnet är så stort att 
omgivande byggnader och anläggningar inte påverkas av lokal förhöjning av 
vattennivån. Det ska dock beaktas att en infiltration i de centrala delarna av 
området, med mer än 2 meter till grundvattenytan, kan medföra förhöjda 
vattennivåer även inom området mot Munka Ljungbybäcken. Inom denna del 
finns partier med ytligt grundvatten. 

Markradon 

Det har visat sig att inom vissa områden i Ängelholms kommun som tidigare är 
bedömda som lågriskområden har det uppmätts förhöjda värden. Därför bör man 
alltid kontrollera markradonet vid nybyggnation. 
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 

En arkeologisk förundersökning och särskild arkeologisk undersökning utfördes 
av Wallinkulturlandskap och arkeologi år 2009, rapport nr 2010:4. 
Förekommande fornlämningar undersöktes och togs bort och inga ytterligare 
arkeologiska insatser inom planområdet är nödvändiga. Inga hinder föreligger för 
vidare planarbete. 

Risk för skred och höga vattenstånd 

Den nu planerade bebyggelsen är belägen på ett betryggande avstånd från 
Munka Ljungbybäcken och bedöms inte vara ett riskområde för översvämning, 
ras eller erosion. 

Bebyggelseområden 
Munka Ljungby är kommunens andra största tätort med cirka 2800 invånare. 
Orten är en tätort i omvandling med generationsväxling och är en populär 
bosättningsort för barnfamiljer. Här finns redan idag en god samhälls- och 
kommersiell service som har potential att utvecklas och som skulle stärkas av 
ytterligare boende i tätorten. Munka Ljungby ligger på kort pendlingsavstånd, 
 



 PLANBESKRIVNING  
  DP 1093
  

6 (10) 
 

cirka 6 km, från Ängelholms stad och har en god kollektivtrafikförsörjning. Det 
finns alltså goda skäl att planlägga för ytterligare bostäder på orten.  
 
Inom ramen för den tidigare detaljplanen har en del byggnation skett, främst 
villabebyggelse i den västra och sydvästra delen av området samt flerfamiljshus i 
den centrala delen. En viss stagnation i utbyggnaden av området kan dock märkas. 
En trend är att flerfamiljshusen har blivit populära varför en satsning på denna del 
sker i och med denna detaljplan.  

Bostäder  
Det tidigare planförslaget redovisar ca 300 nya bostäder varav ungefär hälften är 
friliggande enbostadshus och hälften lägenheter i flerbostadshus. Redovisad 
föreslagen bebyggelse är friliggande villor i 1-1 ½ plan i större delen av området. 
De friliggande villorna som finns redovisade mot Ljungsgårdsleden föreslås vara i 
1-1 ½ plan.  
För att erhålla det önskade antalet villor är det viktigt att den på illustationskartan 
föreslagna fastighetsindelningen efterföljs. 
 
Munka Ljungbybyggens flerbostadshus i 1-2 plan planeras integrerat med 
villabebyggelsen samlat kring det centrala grönstråket i nord-sydlig riktning i 
området. Etapp 2 som innehåller 44 lägenheter är under uppförande, för etapp 3 
finns skiss som visar 34 lägenheter. För båda etapperna finns cirka 100 
parkeringsplatser redovisade, vilket väl tillgodoser gällande parkeringsnorm. 
 
Mot Ljungsgårdsleden finns ett storkvarter med en flexibel planbestämmelse som 
innehåller möjligheter att uppföra flerbostadshus, sammanbyggda hus, villor samt 
förskola och vård. Som huvudförslag på illustrationskartan till 
samrådshandlingarna visas ett alternativ med villor och förskola.  
 
I kvarteret Jordgubbsfältets södra del planerar Ängelholmslokaler två hus för 
gruppboende med samhällsstöd. Husen innehåller 6 lägenheter var, gemensamma 
utrymmen och personalutrymmen. Illustrationskartan visar ett alternativ med 
byggnader i ett till två plan. 
 

 
 Ängelholmshems utbyggnad, första etappen 
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Den tidigare detaljplanen reglerade i huvudsak byggnadshöjd och nockhöjd för 
den tillkommande bebyggelsen samt takutformning. På grund av rådande 
nivåförhållanden gavs möjlighet att uppföra suterränghus. För de kvarter som 
ingår i denna detaljplan har inte dessa förhållanden förändrats. 

Verksamheter och övrig bebyggelse 

Offentlig och kommersiell service 

I det tidigare planförslaget planerades för en ny förskola om sådant behov skulle 
uppstå i och med tätortens utbyggnad. Behövdes inte marken för 
förskoleverksamhet så tillät planen även bostadsändamål på platsen. Denna 
möjlighet kvarstår även i detta planförslag. 

Tillgänglighet 

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

Byggnadskultur och gestaltning 

Landskapsbild 

Munka Ljungby har en lång tradition av uppförande av låga flerfamiljshus, här 
fortsätter och utvecklas denna tradition i kombination med villabebyggelse. 

Friytor 

Lek och rekreation 

Beträffande ytor för lek och rekreation följer planen den tidigare planens 
intentioner. En skillnad är att den centrala grönytan planläggs som kvartersmark 
istället för allmän platsmark då grönytan i den nya planen kommer att omges av 
Ängelholmshems bostäder. Grönytan kommer dock genom planbestämmelse och 
avtal mellan kommunen och Ängelholmshem att vara allmänt tillgänglig. 
Ängelholmshem är markägare och svarar för allt underhåll. 

 
Det centrala grönområdet, nyanlagt sommaren 2015.  
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Gator och trafik 

Gatunät, gång- och cykeltrafik 

Ljungsgårdsleden byggs inte om som planerades i den tidigare planen. Leden 
behåller sin nuvarande utformning med befintlig gång- och cykelväg utmed den 
södra sidan. Övriga gator behåller sina utformningar, några med viss förskjutning i 
läge.  

 
          Ljungsgårdsleden med gång- och cykelväg och alléträd.  

Kollektivtrafik 

Munka Ljungby är mycket väl försörjt när det gäller kollektivtrafik. Detta är i sig 
ett skäl till att det är önskvärt att fortsätta att utveckla orten och öka 
resandeunderlaget. Regionbusslinje 507 och 510 passerar Munka Ljungby, där 
linje 510 med 25 turer (och lika många i retur) på vardagar är den linje som har 
högst turtäthet. Hållplatser längs Östra Storgatan, Ljungsgårdleden och 
Örkelljungavägen ger en god resandeservice för pendlare till Ängelholm och 
Klippan. Skåneexpressens linje 9 mellan Ängelholm och Hässleholm passerar 
också den Munka Ljungby. 

Parkering 

Parkeringsbehovet i Munka Ljungby är enligt kommunens norm 1,3 bilplatser 
per lägenhet för flerbostadshus och 2 bilplatser per bostad för enbostadshus. 
Där behov finns av samlade parkeringsplatser ska särskild hänsyn tas till att 
marken disponeras så att de samlade parkeringsytorna inte dominerar intrycket av 
området. Inom var villafastighet ska finnas möjlighet att anlägga minst två 
parkeringsplatser.  

Störningar 

         Buller 
         Bostäder 

För detaljplanen gäller riktvärden enligt trafikbullerförordningen SFS 2015:216. 
Regeringen har i juni 2015 fastställt en ny förordning avseende trafikbuller vid 
nybyggnad av bostadsbyggnader, SFS 2015:216; Förordningen om trafikbuller vid 
bostadsbebyggelse. Bestämmelserna i förordningen skall tillämpas vid 
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planläggning, vid bygglov och vid förhandsbesked. Beträffande riktvärden se 
Tyréns rapport.  
 
En bullerutredning för området upprättades av Tyréns 2009-05-20. Eftersom 
förutsättningarna för planeringen kring Ljungsgårdsleden förändrats har Tyréns 
tagit fram en ny rapport som behandlar trafikalstring, trafikuppräkning samt 
bullerutredning daterad 2016-01-13. Rapporten som biläggs planhandlingarna 
redovisar befintliga och framtida bullersituationer längs Ljungsgårdsleden m m.  
Intentionerna i den tidigare planen att utforma Ljungsgårdsleden mer som en 
stadsgata än trafikled har slopats, därmed har den befintliga gångvägen med 
alléträd behållits. Detta innebär att husen i den nya planen kommer längre från 
bullerkällan. Riktvärden för inomhusbuller ska innehållas, för detta krävs att 
rekommendationerna för ljudisolering av fönster och fasader i Tyréns rapport 
kapitel 7, inomhusnivåer efterföljs. För att innehålla bullerriktvärden vid uteplats 
krävs att uteplatsen placeras på den sida av bostaden som är längst från 
Ljungsgårdsleden. Huset närmast Örkelljungaväg föreslås uppföras som vinkel- 
hus, vilket innebär att fastigheten får skyddad uteplats från buller från såväl norr 
som öster. Som ett alternativt till detta kan de bullerdämpande åtgärder i form av 
vall eller skärm utföras innan byggnation, som föreskrivs i gällande plan. 
 
Förskola 
Det finns inga nationella riktvärden för trafikbuller vid skolor och förskolor men 
flertalet kommuner har egna vägledningar/tillämpningar. 
Tyréns rapport har tagit Malmö som exempel, där har stadens Miljöförvaltning 
tagit fram en vägledning för ny-, om- eller tillbyggnad av skollokaler, Malmö har 
något strängare krav än övriga studerade kommuner. Följande råd ges: 
Det bedöms att utemiljön/lekytan bör uppfylla Leq 55 dBA respektive Lmax 70 
dBA för minst 85 % av den totala lekytan. Detta innebär att när läge för förskola 
bestämts ska förskoletomten förses med ett 1 meter högt bullerskydd/bullervall 
placerat i marknivå i fastighetens norra gräns, vilket ger ett skydd så att 55 dBA 
samt 70 dBA maximalnivå klaras.   
 
Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 

Det kommunala vatten- och spillvattennätet byggs ut inom planområdet och 
ansluts till det befintliga i Munka Ljungby. Vatten- och spillvattenledningar läggs 
i planerade gator. Vissa kapacitetsproblem finns för spillvattennätet i Munka 
Ljungby. Mätningar och utredning kring detta pågår och eventuella åtgärder kan 
bli nödvändiga för att möjliggöra ytterligare anslutningar. 
 
Efter den första planens antagande och en inledande detaljprojektering av 
området har en ny utformning av dagvattenhanteringen i sydväst presenterats. 
Detta innebär att bäckens flöde lämnas orörd och två separata dammar anlagts. 
Detta förfarande innebar också att mer av den befintliga vegetationen kunde 
sparas. Även i nordväst har en dagvattendamm anlagts. 

Tele och bredband 

Möjlighet finns att ansluta den nya bebyggelsen till telefoni och bredbandsnät. 
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Värme och el 

Den nya bebyggelsen inom planområdet kan anslutas till befintligt ledningsnät för 
el. En ny transformatorstation har anlagts i kvarteret Häcksaxens södra del i 
anslutning till befintlig vändplan. Elnätet har dimensionerats så att det ges 
möjlighet att installera värmepumpar till den nya villabebyggelsen. Det finns även 
möjlighet att ansluta den nya bebyggelsen till gas från Öresunds kraft AB.  

Avfall 

Av tekniska kontoret anlitad entreprenör svarar för avfallshantering enligt 
kommunens föreskrifter. En eventuell återvinningsstation ryms inom ändamålet 
för verksamheterna i det sydöstra hörnet av det ursprungliga planområdet. 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 
Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft.  

PLANENS GENOMFÖRANDE  

Organisatoriska frågor 

Planförfarande 
Planen handläggs med normalt planförfarande. 

Tidplan 
Detaljplanen förväntas kunna antas av kommunfullmäktige tredje kvartalet 2016. 
 
Genomförandetid 
Genomförandetiden är 10 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft. 

Ansvarsfördelning/Huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman för allmän platsmark. Kommunen ansvarar för 
det allmänna VA nätet. Öresunds kraft AB står för elförsörjningen i området och 
naturgasförsörjning för värme. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
Illustrationslinjerna på illustrationskartan är inte bindande men visar på en väl 
avvägd tomtindelning som baserar sig på lämpliga tomtstorlekar m m och som i 
princip bör följas vid fastighetsbildning. 
Av de fastighetsbildningsåtgärder som prioriteras är det i första hand bildandet av 
fastigheten för boende med särskilt samhällstöd det mest angelägna, därefter följer 
nya kvartersbildningar med tomtindelningar. Beträffande storkvarteret mot 
Ljungsgårdsleden vars innehåll inte ännu är bestämt kan kvarterets yttre gräns 
bestämmas och fastighetsbildas, men dess innehåll får avvakta vidare beslut. 

Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggningar med mera 
Illustrationslinjerna på plankartan är inte bindande men visar på en god 
disposition av områden som i princip bör följas vid fastighetsbildning. 
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EKONOMISKA FRÄGOR

Planekonomi

I(ostnader för utbyggnad av VA och gata finansieras av intäkter av försälining av

kommunala tomter. De kommunala tomterna avytúas genom kornmunens

tomtkösystem.
Kommunen säljer tomtmark till Angelholmshem och Angelholmslokaler för
uppförande av flerbostadshus för hyresrättslägenheter samt fastighet för
gruppboende med samhällsstöd.
Angelholmshem svarar for znlàggande och underhåll av den kvartersmark
innehållande lekplatser och trädplanteringar m m som ska vara allmänt tillgánglig.

Infarter och vändplaner till Angelholmshems bostäder utgör kvartersmark och ãgs

och sköts av Ängelholmshem, även dessa ytor àr allmänt tillgängliga för bland

^fifla;t 
passage till det cenûala grönområdet.

Efter det att planen vunnit lagalaaft finns förutsàttntngt attrcgleø marken som

övergår fuän allm'àn plats till kvartetsmark.

SAMHÄLLE/PLANENHETEN

den25 iv112016

þþ,^áúry Q.r*qt:%,H[
Helena Ösding r' Tfualph Blomqvist Y
Planchef Planarkitek

lnformation enligt personuppgiftslagen (PUL)
Som information vill vi upplysa om âtt personuppgifter som inkommer i ä¡endet behandlas endast i detta specifika

planärende samt vid utlämnande av handlingar enligt offentlighetsprincipen. Kâllor: Till fastìghetsförteckning âr;

iastighetsinformationsregistret (FIR), statens personadressregister (SPÅR). Kommunstyrelsen ansvarar för denna

information. Om du vill ha yttedigare information om hur dina personuppgifter används eller om du vill att dessa

skall ändras ¿ir vi tacksammá f"r rt ;ftügt besked om detta till Kòmmunstyrelse¡,262 80 Ängelholm.

Tillhör detaljplan antagen av KF 2016-06-27
Laga kraft 2016-07-25
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