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SAMMANFATTNING 
Bakgrund till detaljplanen är att det finns 
en efterfrågan från aktörer inom lager- och 
logistikbranschen att etablera sig längs 
med E6/E20. Syftet med detaljplanen 
är att pröva möjligheten att etablera 
ett verksamhetsområde för lager och 
logistik  inom del av fastigheten Kärra 1:9. 
Detaljplanen ska även vidta åtgärder för 
att mildra påverkan på landskapsbilden 
och minimera störning mot omgivningen. 
Områdets naturvärden ska så långt möjligt tas 
tillvara. 

Planområdet ligger i Norra Varalöv, cirka 
5 kilometer söder om Ängelholms tätort. 
Området omfattar del av fastigheten Kärra 
1:9 som ligger utmed vägarna 107 och 112.
Planområdet har en markyta på cirka 48 
hektar. Marken utgörs huvudsakligen av 
jordbruksmark som är del av ett större 
slättlandskap med spridd bebyggelse. 

Planförslaget möjliggör en vidareutveckling 
av E-city Engelholm genom att bygga 
ut ett område för logistik och e-handel 
väster om befintliga verksamheter (Boozt). 

Exploateringsgraden möjliggör att cirka 
182 000 kvadratmeter (18,2 hektar) kan 
bebyggas med i huvudsak lager, logistik-, och 
kontorsbyggnader. Området kommer även 
att kunna innehålla centrumverksamhet som 
bland annat innefattar handel, konferens och 
vuxenutbildning kopplat till verksamheten, 
dock i begränsad omfattning. Ambitionen är 
att bevara och ta tillvara de unika kvaliteter 
som finns på platsen. Den långa trädallén 
som leder till Kärra gård ska finnas kvar och 
fungera som entréstråk för besökare. Ett 
fullt utbyggt område uppskattas kunna skapa 
sysselsättning för 1500 - 2000 personer. 

I samband med detaljplanen har en 
miljökonsekvensbeskrivning tagits fram. 
Genomförandet av detaljplanen kommer 
att innebära att jordbruksmarken förändras 
på ett sätt som troligen inte går att återställa 
samt ha en stor påverkan på landskapsbilden. 
Logistik och lager kopplat till e-handel är 
även en transportalstrande verksamhet vilket 
innebär en ökning av motorfordonstrafik.  

Detaljplanen handläggs med utökat 
planförfarande.

Exempel på hur planområdet skulle kunna utformas. 3D modell över området uppifrån. JKAB arkitekter.

Landskapsbildsanalys version 2
Oktober 2020  
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Förslaget
Inom planområdet prövas lämpligheten för ett större logistik och 
e-handelområde. Efter samrådet är området numera ca 49 hektar och 
omfattas av logistikbyggnader, kontors och handelsverksamhet, vägar, 
lastgårdar, parkeringsplatser. Följande beskrivningar, kartor och foto-
montage baseras på ett utformningsförslag utifrån en situationsplan. 
Situationsplanen visar hur området skulle kunna gestaltas utifrån detaj-
planen.

I ytterkanten av planområdet förelsås vegetaionsridåer av varierad 
bredd. Detta för att dämpa det visuella intrycket av det nya området.
Ett grönområde planeras från gården och västerut mot det befi ntliga 
skogsområdet. Ett fl ertal dammar föreslås i det större grönområdet i 
väster. Inom området domineras karaktären av större lagerbyggander 
och parkerings och lastutrymmen.Två nya anslutningspunkter ut mot 
befi ntligt vägnät. En mot norr och väg 112 och en mot öster och väg 
107. 
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DETALJPLANEPROCESSEN
Planprocessen startar när exempelvis 
kommunen själv, en byggherre, exploatörer 
eller enskilda personer inkommer med 
en begäran om att få göra eller ändra en 
detaljplan. Kommunstyrelsen ger uppdrag 
till planenheten att ta fram ett förslag till 
detaljplan.

Efter att ett planförslag tagits fram hålls 
samråd med bland annat länsstyrelsen, 
myndigheter, föreningar och enskilda som 
har ett väsentligt intresse avseende aktuell 
planläggning.

Samrådets syfte är att förbättra 
beslutsunderlaget genom att samla in 
kunskap och synpunkter kopplat till aktuellt 
ärende. Inkomna synpunkter sammanställs 
och bemöts i en samrådsredogörelse.

Efter att planförslaget reviderats 
utifrån samrådet så hålls en granskning. 
Granskningen innebär att kommunen ger 
möjlighet för bland annat myndigheter 
och sakägare att lämna synpunkter på ett 
slutgiltigt planförslag. Efter granskningstidens 
slut sammanställs eventuella synpunkter i ett 
granskningsutlåtande.

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

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

En detaljplan består av en plankarta som är 
juridiskt bindande samt en planbeskrivning 
som inte har någon egen rättsverkan. 
Det är plankartan som reglerar själva 
markanvändningen och bebyggelsen.

För att underlätta förståelsen för 
planförslaget och dess innebörd finns 
denna planbeskrivning. Den redovisar bland 
annat syfte, förutsättningar, eventuella 
konsekvenser samt hur planen ska 
genomföras.

SAMRÅD GRANSKNING GRANSKNINGS-
UTLÅTANDE

UNDERRÄT-
TELSE LAGA KRAFTANTAGANDEKUNGÖRELSE SAMRÅDS-

REDOGÖRELSE
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HANDLINGAR
Planhandlingarna består under 
granskningstiden av följande:
• denna planbeskrivning med illustrationer
• detaljplanekarta med planbestämmelser, 

skala 1:2000 (A0) 
• miljökonsekvensbeskrivning
• fastighetsförteckning (ej bilagd)
• samrådsredogörelse 

Planeringsunderlag (ej bilagt)
• Trafikutredning detaljplan Ängelholm Kärra 1:9. 

Sweco, 2020-07-10
• Riskutredning med avseende på farligt gods och 

farlig verksamhet för ny detaljplan för Kärra 1:9. 
Sweco, 2019-08-30

• Bullerutredning, Tyréns, 2020-09-23
• Översiktligt planeringsunderlag/Geoteknik. 

Tyréns, 2019-11-04
• MUR/Geoteknik och Miljögeoteknik. Tyréns, 

2019-11-04
• PM Miljögeoteknik. Tyréns, 2019-11-04
• VA/Dagvattenutredning, Kärra 1:9, Norra 

Varalöv. Tyréns, 2020-10-22
• Naturvärdesinventering av Kärra 1:9. 

Ekologigruppen, 2020-07-03
• Landskapsbildsanalys för Kärra 1:9. 

Ekologigruppen, 2020-10-23
• Jordbruksmarksanalys för Kärra 1:9. 

Ekologigruppen 2019-11-22
• Lokaliseringsutredning, Ekologigruppen, 

2020-10-21
• Miljökonsekvensbeskrivning till detaljplan 

för Kärra 1:9, Ängelholms kommun. 
Ekologigruppen. 2020-10-26

• Samhällsekonomisk analys. Anthesis, 2020-10-
19 

• Flyghinderanalys gällande uppförande av 
fastighet i Ängelholms kommun - Kärra 1:9. 
Luftfartsverket 2020-07-10

• Åtgärdsvalsstudie - Trafikplats Norra 
Varalöv (33) med anslutande vägar. Sweco/
Trafikverket, 2020-07-03

• Gestaltningsprogram, JKAB arkitekter, 2020-
10-22

• Solstudie, JKAB arkitekter, 2020-10-26
• Situationsplan, JKAB arkitekter

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syftet med detaljplanen är att 
pröva möjligheten att etablera ett 
verksamhetsområde för lager och logistik  
inom del av fastigheten Kärra 1:9. Det finns 
stor efterfrågan från aktörer inom lager- och 
logistikbranschen att etablera sig längs med 
E6/E20. Detta genererar arbetstillfällen och 
kan på så sätt bidra positivt till Ängelholms 
kommuns långsiktiga utveckling. Detaljplanen 
ska vidta åtgärder för att mildra påverkan på 
landskapsbilden och minimera störning mot 
omgivningen. Områdets naturvärden ska så 
långt möjligt tas tillvara. 

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 andra kvartalet 2021. 

Detaljplanen har utformats enligt Boverkets 
allmänna råd om planbestämmelser för 
detaljplan (2014:5).

BAKGRUND
En ansökan om planbesked för fastigheten 
Kärra 1:9 inkom till Ängelholms kommun 
2018-08-07 av sökande Queenswall 2 
AB. Planansökan gäller planläggning för 
lager, industri och hantverk. Sökande 
önskar att pröva möjligheten att etablera 
ett verksamhetsområde för logistik och 
e-handel på en yta om 61 hektar och med en 
exploateringsgrad på cirka 45 %. 

Kommunstyrelsen beslutade om positivt 
planbesked den 10 oktober 2018 KS § 
276 och gav huvuduppdrag Samhälle/
planenheten i uppdrag att pröva planläggning 
av området enligt ansökan.

En begäran om planeringsbesked skickades 
till Länsstyrelsen i december 2018. Innan dess 
kungjordes ärendet och fanns utställt från 
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den 14 november till den 6 december 2018. 
Syftet med en begäran om planeringsbesked 
var att i tidigt skede få besked om planerad 
verksamhetsbebyggelse strider mot någon 
av ingripandegrunderna enligt 11 kap. 10 
§ andra stycket PBL. Planeringsbeskedet 
berörde frågor kopplat till god hushållning 
med mark, riksintresse kommunikationer, 
hälsa, säkerhet och risk, samt värdefull flora 
och fauna. Länsstyrelsen begärde i sin tur en 
komplettering avseende underlagsmaterial 
för att kunna göra en sådan bedömning. I 
samband med detta beslutades, i samråd 
med Länsstyrelsen och Queenswall AB 2, att 
avsluta begäran om planeringsbesked. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 
11 februari 2020 SBN § 15 att godkänna 
aktuellt förslag till detaljplan för samråd. 
Planhandlingarna fanns, enligt PBL 
(2010:900) 5 kap 11§ utställda från den 21 
februari till och med den 16 mars 2020. 

Sedan samrådet har planområdet minskats. 

Detta beror huvudsakligen på problematik 
kopplat till översvämningsrisk och risk för 
påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten. 
En följd av detta är att vissa illustrationer 
i planbeskrivningen bygger på utredningar 
som gjordes med samrådsförslaget som 
grund. Den nya plankartan innehåller aktuell 
plangräns och utformning.

PLANDATA
LÄGESBESTÄMNING OCH AREAL
Planområdet är beläget i Norra Varalöv som 
ligger cirka 5 kilometer söder om Ängelholms 
tätort. Läget framgår av översiktskartan 
på sidan 2. Planområdet omfattar del 
av fastigheten Kärra 1:9 och avgränsas 
huvudsakligen av väg 107 i öster, väg 112 i 
norr samt fastigheterna Kärra 1:2 i väster 
och Kärra 1:30 i söder. Planområdets areal är 
cirka 48 hektar. 

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Fastigheten Kärra 1:9 ägs av en privat 
markägare. 

0m 100m 200m

KÄRRA 1:9

KÄRRA 1:30

SANDÅKRA 
6:2

1:25
1:26
1:15

1:16

1:23

1:21

1:20
1:24

1:14

KÄRRA 1:2

SANDÅKRA 
11:1

112

107

Kartan visar omkringliggande fastigheter och vägar. Planområdet (del av Kärra 1:9) är inom röd streckad linje. 
Karta: Ängelholms kommun. 

VEGE Å
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BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN
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 
med Länsstyrelsen angående avgränsning av 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB). MKB:n 
har begränsats till att fokusera på följande 
frågor där en betydande miljöpåverkan inte 
kunnat uteslutas:
• Jordbruksmark av nationell betydelse
• Översvämning
• Riksintresse för kommunikationer 
• Landskapsbild
• Skyddade arter

SAMLAD BEDÖMNING OCH UPPFÖLJNING 
AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
JORDBRUKSMARK AV NATIONELL BETYDELSE
Planområdet saknar stöd i översiktsplanen 
där kommunen har möjlighet att väga olika 
användningar mot varandra samt definiera 
vad som är väsentligt samhällsintresse. För en 
kommun som Ängelholm är den tillgängliga 
marken för exploatering med de krav som 
verksamheten har på storlek och närhet till 
kommunikationer till största del förlagd på 
jordbruksmark. Området har jämförts med 
andra alternativ i en lokaliseringsutredning. 
Samtliga alternativa lokaliseringar består 
även de till största del av jordbruksmark 
samt medför andra negativa konsekvenser 
av varierad karaktär. Alternativa platser för 
lokaliseringen har därmed inte bedömts 
godtagbara. Då detaljplanen medför att 
jordbruksmark av nationell betydelse tas 
i anspråk, samt att marken sannolikt blir 
svår att återställa, bedöms påverkan på 
jordbruksmarken vara stor.

Uppföljning: Förlust av jordbruksmark 
i förhållande till hela kommunen kan 
behandlas vidare i arbetet med aktualisering 
av kommunens översiktsplan. Det bedöms 
inte vara en fråga för detaljplanen.  

SKYDDADE ARTER 
Biotopskydd och naturmiljö
Naturmiljöns karaktär inom området 
kommer helt att förändras från öppet 
jordbrukslandskap till allé och skogsdunge 
inneslutna i ett verksamhetsområde. Inom 
planområdet berörs en trädallé och en trädrad 
som omfattas av generellt biotopskydd enligt 
7 kap. 11 § miljöbalken. Trädallén ska i stort 
bevaras men dispens från biotopskyddet 
har sökts och beviljats för två av träden. 
Trädraden har förlagts med bestämmelsen 
natur med enskilt huvudmannaskap 
och bedöms därmed inte påverkas av 
planförslaget.

Uppföljning: Biotopskyddade miljöer 
och värdefulla träd som berörs skyddas i 
detaljplanen, vilket följs upp i bygglovsskedet. 
Dispens från biotopskyddet för planerade 
ingrepp är beviljat av Länsstyrelsen. 
Länsstyrelsen ansvarar för att följa upp 
att de åtgärder som villkoras i ansökan för 
dispens från biotopskyddsbestämmelserna 
genomförs.

Artskyddsförordningen
Inom planområdet förekommer ett fåtal 
arter som är skyddade enligt artskydds- 
förordningen. Vid genomförande av 
föreslagna skyddsåtgärder för de skyddade 
arter som förekommer i eller i närheten 
av planområdet bedöms preliminärt att 
gynnsam bevarandestatus inte försämras eller 
upprätthållande av den inte försvåras genom 
att kontinuerlig ekologisk funktionalitet 
bibehålls för deras lokala populationer. 
Genomförandet av åtgärder som beskrivs i 
planhandlingarna ska säkerställas. 

Uppföljning: Genomförandett av 
möjliga levnadsmiljöer för arterna, som 
vegetationsridå med brynmiljö, regleras 
i exploateringsavtal och naturområde 
med dagvattendammar, säkerställs genom 
planbestämmelser på plankartan.  och i 
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exploateringsavtal. Att åtgärderna genomförs 
följs upp i bygglovet.  

ÖVERSVÄMNINGSRISK
Planförslaget möjliggör stora hårdgjorda ytor 
där risk för översvämning kan uppstå. För 
att säkerställa att dagvattnet kan fördröjas 
inom området har en dagvattenutredning 
tagits fram. Utifrån den har ytor för 
fördröjningsändamål avsatts i plankartan. 
Fördröjningsytorna kan omhänderta ett regn 
med en återkomsttid på 100 år, varaktighet på 
50 minuter och med en klimatfaktor på 1,2. 
Skulle ett större regn inträffa kan bräddning 
ske till markytan som angränsar planområdet 
i sydväst. En planbestämmelse om att endast 
70 % av fastighetsarean får hördgöras finns, 
då detta är en förutsättning för att klara 
beräknad fördröjning. Genom de förslagna 
åtgärderna som dagvattenutredningen 
föreslår kan riskerna för översvämning 
begränsas.
 
Uppföljning: Detaljplanen reglerar 
att startbesked inte får ges förrän 
dagvattenlösningen har kommit till stånd 
samt förrän prövning om rening är 
behandlad av kommunen. Detta följs upp i 
bygglovsskedet. 

LANDSKAPSBILD
När jordbruksmarken omvandlas 
till verksamhetsområde förändras 
landskapsbilden och konsekvenserna blir 
stora både inom planområdet och utanför.  
Verksamhetslokaler bör utformas för att 
minskar påverkan av landskapsbilden och det 
bör säkerställas att föreslagna planteringar 
mot söder verkställs.

Uppföljning: Ett gestaltningsprogram är 
framtaget i samband med detaljplanen. 
Programmet ska ligga till grund i kommande 
bygglovsprövningar för att säkerställa 
kvaliteten i utformning av ny bebyggelse. 
Detaljplanen reglerar även att byggnader 
som ligger mot öppet landskapet i söder och 

norr ska ha en varsam gestaltning, ges ett 
lugnt uttryck och underordna sig landskapet 
i skala färg, och material. Detta för att nå en 
dämpad gestaltning som kan mildra påverkan 
på landskapsbilden. Uppföljningen sker i 
bygglovsprocessen. För att säkerställa att 
vegetations- och trädplanteringar genomförs 
ska detta reglerats i exploateringsavtal och 
följs upp vid detaljplanens genomförande. 

RIKSINTRESSE FÖR KOMMUNIKATION
E6/E20 utgör riksintresse för 
kommunikationer och kommer att påverkas 
vid ett genomförande av planförslaget 
då det medför en ökning av mängden 
trafik på angränsande av- och påfarter. 
En trafikutredning visar att det redan idag 
är kapacitetsproblem i Trafikplats Norra 
Varalöv. En åtgärdsvalsstudie (ÅVS) har tagits 
fram med åtgärder som behöver genomföras 
för att förbättra situationen. 

Uppföljning: Åtgärder enlig framtagen 
ÅVS ska säkerställas genom avtal med 
Trafikverket samt i exploateringsavtal. En del 
av de åtgärder som beskrivs i ÅVS:en är att 
öka kollektivtrafikens turtäthet och anpassa 
hållplatsernas lägen, samt att anlägga gång- 
och cykelpassager. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
ÖVERSIKTSPLAN
I gällande översiktsplan för Ängelholms 
kommun, ÖP 2035, är området utpekat som 
pågående markanvändning ”slättlandskap”. 
Av översiktsplanen framgår det att 
åkermark i möjligaste mån ska bevaras 
samt att en konsekvensbeskrivning och 
en samhällsekonomisk bedömning ska 
genomföras innan nya beslut om att bygga 
på åkermark tas. En samhällsekonomisk 
analys har därför tagits fram i samband med 
detaljplanen. Den föreslagna exploateringens 
konsekvenser beskrivs i detaljplanen med 
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning och 
utredningar.  
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Ett lokalt mål som redogörs för i 
översiktsplanen är att byggande på åkermark 
enbart bör tillåtas återhållsamt och i 
kollektivtrafiknära lägen. Det finns dock 
andra ställningstaganden gällande vikten av 
att stärka näringslivet och etablera nya företag 
i kommunen. Av översiktsplanen framgår 
det exempelvis att tillkommande handel ska 
etableras vid befintliga handelsområden och 
att dessa ska stärkas. Planområdet är beläget 
nära ett befintligt verksamhetsområde. 
Översiktsplanen pekar ut flera stora områden 
i Norra Varalöv som lämpliga för nya 
särskilda verksamhetsområden. Kommunens 
långsiktiga utveckling för Norra Varalöv 
är således att verksamhetsetableringar ska 
stärkas och utöka. 

Då detaljplanen innebär att jordbruksmark 
exploateras, samt har en användning som 
inte överensstämmer med översiktsplanens 
markanvändningskarta, är bedömningen att 
planförslaget avviker från översiktsplanen. 

LOKALISERING
Brukningsvärd jordbruksmark får tas i 
anspråk för bebyggelse eller anläggningar 
endast om det behövs för att tillgodose 
väsentliga samhällsintressen och om detta 
behov inte kan tillgodoses på ett från 
allmän synpunkt tillfredsställande sätt 
genom att annan mark tas i anspråk. Det är 
kommunerna som är ansvariga för planering 
av hushållning med jordbruksmarken, vilket 
ska behandlas i översiktsplanen. Det finns 
ingen central myndighet som bevakar hur 
jordbruksmarken skyddas mot exploatering.

Då planförslaget avviker från kommunens 
översiktsplan behöver skälen till 
planområdets lokalisering redogöras för och 
motiveras. E-handel utgör en snabbt växande 
bransch och det är därför svårt att förutse 
de behov som nu har uppkommit. Behovet 
väntas dessutom öka ytterligare i framtiden.
En översiktlig översyn har gjorts i tidigt 
skede för att studera behovet av mark 

för den här typen av ändamål i regionen. 
Översynen omfattar detaljplanelagd mark 
för logistikverksamhet längs med E6/E20 i 
Skåne. Den visar att år 2015 fanns obebyggd 
detaljplanelagd mark om cirka 370 hektar 
(både kommun- och privatägd). År 2019 
hade denna mark mer än halverats och cirka 
110 hektar fanns kvar. Det här indikerar 
att det finns en stor efterfrågan på den här 
typen av mark i detta geografiska läge. Det 
är även en indikation på att det inte finns en 
så stor planberedskap för den här typen av 
verksamhetsområde. 

Planerad etablering har en del 
förutsättningar/kriterier som anses vara 
avgörande vid val av plats och geografisk 
lokalisering.  
• Ska ha god befintlig infrastruktur och 

ligga i nära anslutning till E6/E20 för att 
minska onödiga transportsträckor. 

• Ska ha en lämplig storlek i förhållande till 
de behov som har identifierats.  

• Ska skapa möjlighet för synergieffekter 
och samnyttjande kring logistikhantering, 
utrustning, kompetens samt samordning 
av transporter med befintlig lager- och 
logistikverksamhet. 

• Ska inte inrymma befintlig 
bostadsbebyggelse för att minska 
störningsrisk mot omgivningen. 

• Ska ha kollektivtrafikmöjligheter.
• Ska finnas möjlighet att förvärva 

fastigheten.  

Ett helhetsgrepp har tagits där hela 
kommunen har studerats för lämpliga 
alternativ. Många platser har dock uteslutits 
i tidigt skede, exempelvis då de saknat 
goda kopplingar till befintlig infrastruktur 
eller varit för små till ytan. Slutligen har 
8 alternativa lokaliseringar, som alla är 
utpekade i kommunens översiktsplan för 
verksamhetsbebyggelse, studerats närmare i 
en lokaliseringsutredning (Ekologigruppen, 
2020-10-21). 
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- Långt från infrastruktur
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- Störningsrisk

- För litet till ytan
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- Synergier uteblir

- Synergier uteblir

- Långt från infrastruktur
- Störningsrisk
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Kartan visar de områden som är utpekade för verksamheter i kommunens översiktsplan. Blå ring visar planområ-
dets läge. Röda ringar visar befintliga trafikplatser i kommunen utmed E6/E20 och E4. 

Befintlig verksamhetsbebyggelse

Nya särskilda verksamhetsområden

Omvandlingsområden

E6/E20 
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Nästan samtliga områden utgörs till största 
del av jordbruksmark. Detta då marken 
i kommunen huvudsakligen består av 
jordbruksmark, något som gör det svårt 
att hitta andra placeringar för ytkrävande 
verksamheter. 

Lokaliseringsutredningen visar att det endast 
är fastigheten Kärra 1:9 som uppfyller de 
kriterier som bedöms vara avgörande för 
föreslagen exploatering. Det som starkast 
talar för alternativet är det logistiska läget 
i förhållande till befintlig infrastruktur och 
övriga verksamheter där synergier förväntas 
uppstå samt att det går att bygga ut på ett 
rationellt sätt då det finns få störningar 
inom området. Sammanfattningsvis bedöms 
behovet av föreslagen markanvändning inte 
kunna tillgodoses på annan mark. 

VÄSENTLIGT SAMHÄLLSINTRESSE
De arbetstillfällen som kan tillkomma av 
föreslagen exploatering bedöms vara av ett 
stort allmänt intresse. Genom att jämföra 
planerad utveckling med andra liknande 
nyetablerade verksamhetsområden har antalet 
förväntade arbetstillfällen uppskattats. Tre 
verksamhetsområden i Skåne har använts 
som referenser. Utifrån underlaget är det 
rimligt att anta att planerad exploatering kan 
medföra upp till 1500-2000 arbetstillfällen när 
det är fullt utbyggt. 

I enlighet med Ängelholms kommuns 
översiktsplan 2035 har en samhällsekonomisk 
analys genomförts (Anthesis 2020-10-19). 
Syftet med analysen är att värdera befintlig 
användning av marken i förhållande till 
föreslagen exploatering för att se vilka 
nyttor och kostnader som skapas för 
kommunen och samhället i stort. Effekter 
som produktion av livsmedel, naturvärden, 
biologisk mångfald, landskapsbild och 
påverkan från transporter har vägts in 
i värderingen. Analysen visar att det är 
större ekonomiska nyttor kopplade till 
en exploatering enligt detaljplanen än de 

kostnader som den innebär. Framförallt finns 
det ett stort värde i de arbetstillfällen som 
exploateringen förväntas medföra. 

För att täcka den efterfrågan på arbetskraft 
som föreslagen exploatering kan ge upphov 
till är det troligt att personer som inte är 
bosatta i Ängelholms kommun även kommer 
att anställas. Således är arbetsmarknaden i 
Skåne län som helhet av intresse, dock antas 
de flesta anställda komma från området 
kring Ängelholm och Helsingborg. I augusti 
2019 var antalet öppet arbetslösa inklusive 
sökande i program med aktivitetsstöd 
i Ängelholms kommun 5,8 % av den 
registrerade arbetskraften mellan 16-64 år. 
I Helsingborg, som är den närmsta större 
staden, så låg den på 10,1 %. I absoluta 
tal uppgick arbetslösheten i Skåne till 59 
286 personer. Statistik visar även att bland 
annat unga (personer mellan 15–24 år) och 
utrikesfödda har svårt att få jobb. Faktorer 
som kan föranleda en samhällsekonomisk 
nytta i övre delen av intervallet är exempelvis 
att en del av de jobb som tillkommer antas 
vara så kallade låg-tröskeljobb, vilket gör det 
möjligt för exempelvis unga och nyanlända 
i regionen att få ett första arbete. Dessutom 
förväntas många arbeten inom den fysiska 
detaljhandeln generellt försvinna framöver. 
Enligt Svensk Handel (2018) kan antalet 
anställda inom detaljhandeln minska med 
12–27% till och med år 2025. Utifrån 
detta bedöms det finnas ett behov av nya 
arbetstillfällen, både i Ängelholm men även i 
regionen som stort. 

Ökade arbetstillfällen stärker kommunens 
och landets ekonomi, möjliggör ett 
högre deltagande i samhället och kan 
förbättra socioekonomiska förhållanden. 
Sammanfattningsvis görs bedömningen att 
tillskapandet av arbetstillfällen och en ökad 
sysselsättning kan ses som ett väsentligt 
samhällsintresse. 
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DETALJPLANER
Planområdet är inte detaljplanelagt sedan 
tidigare. 

RIKSINTRESSEN ENLIGT 3 ELLER 4 KAP 
MILJÖBALKEN
Planområdet ingår i område med särskilt 
behov av hinderfrihet, vilket ingår i 
riksintresse för totalförsvaret. Inom detta 
område anses objekt högre än 20 meter 
utanför sammanhållen bebyggelse kunna 
ha en inverkan på gällande riksintresse. För 
delar av planområdet är den högsta tillåtna 
totalhöjden reglerad till 36 meter. Ärendet ska 
därför skickas på remiss till Försvarsmakten 
som då får möjlighet att yttra sig i frågan. 

En flyghinderanalys är framtagen av 
Luftfartsverket. Luftfartsverket har som 
sakägare av CNS-utrustning inget att invända 
mot planerad etablering och analysen har 
heller inga anmärkningar gällande påverkan 
på berörda flygplatser.

Öster om Helsingborgsvägen ligger E6/
E20 och Trafikplats Norra Varalöv. Vägen 
är riksintresse för befintlig väg vilket 
innebär att inga åtgärder får vidtas som 
påtagligt försvårar för vägen att fylla sin 
funktion. Vid utbyggnad av bebyggelse och 
infrastruktur i närhet av riksintressen för 
kommunikation måste nödvändiga analyser 
genomföras samt hänsyn tas till risker, 
buller och skyddsavstånd. Enligt framtagen 
trafikutredning och åtgärdsvalsstudie har 
Trafikplats Norra Varalöv dålig kapacitet 
redan i dagsläget. Kapacitetshöjande 
åtgärder krävs på sikt oavsett om Kärra 1:9 
exploateras eller inte. En exploatering av 
Kärra 1:9 innebär dock att dessa åtgärder 
kan bli mer omfattande eller behöva vidtas 
tidigare. 

STRANDSKYDD
Enligt miljöbalkens 7 kap 13§ gäller det 
generella strandskyddet 100 meter från 
strandlinjen vid havet, insjöar och vattendrag. 

Planområdet berörs inte av något 
strandskyddat område. Strandskydd gäller 
dock för Vegeå som ligger sydväst om 
planområdet. Avståndet till Vegeå varierar 
men ligger som närmast ån nästan 500 meter 
från planområdets sydvästra hörn. 
Planförslaget bedöms inte innebära någon 
påverkan på strandskyddet. 

BIOTOPSSKYDDSOMRÅDE 
Inom planområdet finns det objekt som 
ingår bland de biotoper som har ett generellt 
biotopskydd. Inom ett biotopskyddsområde 
får man inte bedriva en verksamhet eller 
vidta en åtgärd som kan skada naturmiljön. 
Detta enligt 7 kapitlet 11 § miljöbalken. 
Om detaljplanen medför risk för att 
naturmiljön i biotopen skadas, ska dispens 
från biotopskyddsbestämmelserna sökas hos 
Länsstyrelsens Naturprövningsenhet.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH 
FÖRÄNDRINGAR
PLANFÖRSLAG
Detaljplanen föranleds av ambitionen att 
vidareutveckla E-city Engelholm genom 
att bygga ut planområdet, som ligger väster 
om befintliga e-handelslagret Boozt, med 
logistik och e-handel. Planområdet planläggs 
för industri preciserat till lager, logistik 
och kontor. Även centrumverksamhet 
får förekomma, men dock i begränsad 
omfattning (högst 5 % av total 
byggnadsarea). Detta för att möjliggöra en 
blandning av funktioner som kan komplettera 
övriga verksamheter. Verksamhetsområdet 
kommer att skapa nya arbetstillfällen och det 
är uppskattat att cirka 1500-2000 personer 
kommer att vistas i området dagligen. 
Intentionen är att området ska ha ett 
helhetstänk och tillgodose både konsumenten 
och den anställdes behov. Befintlig trädallé 
ska vara en fokuspunkt och fungera som 
huvudentré till området för besökande. 
Längst med allén ska olika funktioner som 
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café, inredningsbutik, showroom, outlet och 
fotostudio för e-handel vara samlade. I mitten 
av fastigheten, i slutet av allén, är tanken att 
en konferensanläggning eller vuxenutbildning 
kopplat till verksamheten kan uppföras. Den 
befintliga skogsdunge som ligger i anslutning 
till detta område bevaras som ett grönt inslag 
tillsammans med trädrader som ska planteras 
i den södra plangränsen. Ytterligare gröna 
inslag blir de dammar som ska anläggas för 
att hantera fördröjning av dagvatten. 

Exploateringsgraden medger att nästan 
182 000 kvadratmeter (cirka 18,2 hektar) 
av marken kan bebyggas. För ett effektivt 
nyttjande av marken planeras uppförande 
av både lager och höglager. Höjden 
på byggnaderna varierar något inom 
planområdet men generellt gäller en 
totalhöjd om 14 meter. En totalhöjd om 
36 meter gäller i begränsad omfattning och 
får uppföras för högst 8 % av den totala 
byggnadsarean, motsvarande cirka 14 500 
kvadratmeter.

UTBYGGNADSTAKT
På grund av planområdets storlek kommer 
utbyggnaden av området att ske etappvis. 
Troligtvis kommer första utbyggnadsetappen 
att ske i den östra delen av planområdet. En 
grov uppskattning är att det förväntas byggas 
cirka 30 000 kvadratmeter per år. Med den 
kalkylen kan det ta cirka 6-7 år att bygga ut 
hela området. 

OMRÅDETS HISTORIA
Trakten kring planområdet präglas framförallt 
av jordbruk och har troligen nyttjats för 
detta sedan en lång tid tillbaka. Av den 
topografiska kartan från 1861 framgår 
att marken till stor del bestod av öppen 
jordbruksmark med spridd bebyggelse i 
gårdsstruktur. Den ekonomiska kartan från 
1926 och den häradsekonomiska kartan från 
1926-34 visar ett liknande landskap. På sent 
1980-tal uppfördes Erikslunds hotell norr 
om väg 112. Markanvändningen har även 
förändrats i kilen mellan väg 107 och E6/
E20 där ett verksamhetsområde har vuxit 
fram under början av 2000-talet. I mitten av 
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Situationsplanen visar ett exempel på hur planområdet kan utformas utifrån plankartan. 
Illustration: JKAB arkitekter
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planområdet finns Kärra gård. En trädallé 
leder fram till gården från väg 107. Delar 
av gårdsbebyggelsen är från tidigt 1900-tal. 
Idag används marken inom planområdet till 
plantskoleverksamhet samt spannmålsodling. 

NATUR
Planområdet ligger inom Ängelholmsslätten 
där topografin är flack. Planområdet sluttar 
västerut. I västra delen av planområdet är det 
en markhöjd på cirka +5 meter jämfört med 
den östra delen där det är cirka +14 meter. 
Från den sydvästra delen av området är det 
som närmst cirka 500 meter till Vegeåns 
dalgång. Planområdet utgörs i huvudsak av 
åkermark och en mindre del betesmark. Det 
finns även skogsdungar, trädridåer, buskmark 
och alléer. 

För att kunna beakta de ekologiska 
aspekterna i arbetet med detaljplanen 
har en naturvärdesinventering utförts  

(Ekologigruppen, 2020-07-03). Inventeringen 
har identifierat värdefulla naturobjekt och 
arter. 

Landskapsbildsanalys
November 2019    

5

Läplantering mellan åkermark.  

NATURVÄRDESKLASSNING
Enligt inventeringen är det viktigast att 
skogsområdet (objekt 7), som bedöms ha  
högt naturvärde, sparas i sin nuvarande 
form. Även den skogsdunge (objekt 6) 
som ligger direkt söder om skogsområdet 

 

 
 

 

 
 

Naturvärdesklassning enligt naturvärdesinvetering. Planområde inom rosa figur. Illustration: Ekologigruppen NVI
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rekommenderas bevaras och utvecklas för 
att stärka upp skogsområdet. Inom dessa 
två områden finns även värdefulla jätteträd 
och hålträd i form av bland annat skogsek, 
bok och lönn. Jätteträd och grova hålträd 
är särskilt skyddsvärda och samråd bör ske 
med länsstyrelsen om de ska avverkas. De 
två områdena planläggs som natur med 
enskilt huvudmannaskap på plankartan. För 
att motverka att skogen blir helt isolerad 
i bebyggelse finns det även naturmark 
som sträcker sig väster- och söderut mot 
närliggande skogsområde och åkermark. 
De värdefulla träden skyddas genom att 
planläggas som natur med planbestämmelser 
om att marklov krävs för att fälla träd över en 
viss brösthöjddiameter. 

PÅ PLANKARTAN:

NATUR1 Naturområde

n1   Träd som har en   
  brösthöjdsdiameter över 40  
  cm får inte fällas

Ändrad lovplikt
Marklov krävs även för fällnings av träd 
inom område som är markerade med 
bestämmelsen n1

NATURVÅRDSARTER
I samband med naturvärdesinventeringen 
påträffades 29 naturvårdsarter på 
fastigheten. Bland dem är fyra rödlistade. 
Rödlistan har dock ingen juridisk status, 
vilket innebär att arterna inte har något 
egentligt skydd. Fem av arterna är skyddade 
enligt svensk lag i artskyddsförordningen. 
Dessa arter är gulsparv, röd glada, mindre 
vattenslamander, gullviva och storrams. 
Storrams är dock fridlyst enbart i Värmlands 
län. Planförslagets påverkan på de skyddade 
arterna har undersökts och redovisas nedan 
(Ekologigruppen, 2020-06-29). 

Gulsparv 
Gulsparven har noterats häcka i den 
sydvästra gränsen till planområdet. Då arten 
är störningskänslig görs bedömningen att 
platsen sannolikt inte längre kommer att vara 
lämplig för häckning när området är utbyggt. 
Även en del födosöksmiljöer kommer att 
tas i anspråk av föreslagen exploatering. 
Gulsparven föredrar träd och buskmiljöer i 
anslutning till öppna miljöer. I planområdets 
södra del, som angränsar till öppet landskap, 
planeras ytor för natur/dagvatten samt en yta 
för vegetationsridå med brynmiljö. Här kan 
det skapas nya livsmiljöer för arten. Eventuell 
trädfällning ska dock undvikas under 
fåglarnas häckningstid. Bedömningen är att 
det fortsatt kan finnas fungerande livs- och 
fortplantningsmiljöer för arten. Arten anses 
även vara så talrik i nordvästra Skåne att den 
lokala populationen inte kommer att påverkas 
av planförslaget. 

Länsstyrelsen bedömer att påverkan på arten 
minskar om beskrivna åtgärder genomförs, 
samt då vegetation och jordbruksmark 
bevaras söder om artens häckningsområde. 
Därmed bedömer Länsstyrelsen att den 
lokala och regionala populationen av arten 
inte riskerar att påverkas annat än i begränsad 
omfattning, att artens bevarandestatus inte 
påverkas, och att artskyddsdispens inte krävs.

Röd glada
Röd glada har noterats som födosökande 
över planområdet men inte som 
häckande. Planförslaget innebär att en del 
födosöksmiljöer kommer att tas i anspråk. 
Då arten inte häckar inom planområdet 
så bedöms påverkan vara liten och inga 
åtgärder behöver vidtas. Arten anses även 
vara så talrik i nordvästra Skåne att den lokala 
populationen inte kommer att påverkas av 
planförslaget. 

Mindre vattensalamander 
Mindre vattensalamander finns i den damm 
som gränsar planområdet i sydväst. Marken 
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öster om dammen planläggs som natur/
dagvatten. Marken norr om dammen 
kan komma att hårdgöras vilket minskar 
artens vandringsytor. Dammen utelämnas 
från planområdet och arten kommer 
fortsättningsvis att kunna vandra till och från 
grönområden i väst, öst, och syd. Utifrån 
detta bedöms inte planförslaget påverka 
artens livs- och fortplantningsmiljöer varpå 
inga åtgärder anses nödvändiga.

Gullviva
Gullviva förekommer som förvildad/
trädgårdsrymling. Skogsdungen och området 
där arten har noterats planläggs som natur, 
vilket innebär att dess livsmiljö likt idag 
kommer att finnas kvar. Påverkan på arten 
bedöms vara obefintlig/liten varpå inga 
åtgärder anses nödvändiga. 

GENERELLT BIOTOPSKYDD
Två objekt är identifierade att omfattas av 
generellt biotopskydd inom planområdet. 
Ytterligare två biotopskyddade objekt gränsar 
planområdet, ett i norr och ett i sydväst. 
För att uppmärksamma de biotopskyddade 
objekten finns det en upplysning på 
plankartan. 

   
PÅ PLANKARTAN:

Upplysning  
Inom planområdet finns objekt som 
omfattas av generellt biotopskydd enligt 7 
kap. miljöbalken. Förtydliganden av dessa 
objekt finns i planbeskrivningen

Biotopskyddat objekt - Trädallé
Allén finns längst med den grusväg som går 
mellan väg 107 och Kärra gård. De flesta 
träden är lindar som har en omkrets på 20-30 
centimeter i diameter, men det finns även ett 
tiotal något grövre träd av kaukasisk vingnöt. 
Naturvärdesinventeringen bedömer att 
området har ett obetydligt artvärde och visst 
biotopvärde. 

Landskapsbildsanalys
Oktober 2019    

9

Allen som leder ner till Kärra gård)

Lindallén som leder fram till Kärra gård. 

Lindallén ska till stor del finnas kvar vilket 
regleras på plankartan. Ytor kring allén ska 
fortsättningsvis bestå av skötta gräsytor.

   
PÅ PLANKARTAN:

n4 Trädallé ska bevaras 

n5 Marken får inte hårdgöras eller  
 användas för parkering

På grund av nya anslutningar till grusvägen 
kommer dock två träd att behöva fällas. 
För att ersätta och kompensera för förlorad 
biotop (två träd) så kommer en ny trädrad 
att planteras inom planområdet. Trädraden 
ska bestå av minst 10 träd och planeras att 
placeras norr om en av dagvattendammarna 
inom naturmark. Dispens från biotopskyddet 
är sökt och beviljat av Länsstyrelsen för detta 
ingrepp under förutsättningen att föreslagna 
kompensationsåtgärder vidtas. 

Biotopskyddat objekt - Trädrad
Trädrad bestående av fem hästkastanjer 
finns vid Kärra gård, längst den östra delen 
av en skogsväg. Området planläggs som 
naturmark med enskilt huvudmannaskap och 
planförslaget bedöms därför inte har någon 
påverkan på biotopen.  
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PÅ PLANKARTAN:

NATUR1 Naturområde

Biotopskyddade objekt utanför planområdet 
Strax sydväst om planområdet finns en 
liten och relativt grund damm som till 
stora delar är täckt med gäddnate. Ett 
rikt insektsliv är knutet till vattnet och 
mindre vattensalamander har observerats. 
Planförslaget innebär att området norr 
om dammen bebyggs, men det bedöms 
fortfarande finnas gott om ytor för den 
mindre vattensalamandern att röra sig på i 
resterande väderstreck. Påverkan på dammen 
och dess arter bedöms därmed vara liten. 
Det är dock viktigt att vid anläggningen av 
nya dagvattendammar i öst inte dränera den 
befintliga dammen.

Ett rätat vattendrag rinner genom en 
bård av igenväxningsmark precis utanför 
planområdets gräns i norr. Området inom 
planområdet som gränsar objektet är tänkt att 
bevaras igenväxt och får därför inte bebyggas, 
hårdgöras eller användas som parkering. 
Planförslaget bedöms därför inte har någon 
påverkan på bitotopen.  

   
PÅ PLANKARTAN:

n5 Marken får inte härdgöras eller  
 användas för parkering  

Vegetationsridå
En vegetationsridå ska planteras utmed del 
av den södra plangränsen för att fungera som 
avskärmning och gynna biologisk mångfald. 
Med detta syfte har Ekologigruppen tagit 
fram en rekommendation gällande dess 
utformning. Planteringen föreslås bestå av 
tre skikt. Det höga skiktet kan ha en stomme 
av snabbväxande arter som popplar, gråal, 
klibba samt ädellövträd som skogsek, bok/

avenbok, skogslönn med inslag av exempelvis 
kustgran och douglasgran som vintergrönt. 
Mellanskiktet föreslås bestå av underståndare 
som sälg, rönn, hassel, aplar och hagtornar. 
Det låga skiktet bör vara en flikig brynmiljö 
med nivåskillnader i den södra gränsen mot 
öppen åkermark. Brynen kan fungera som 
födosöksmiljöer åt bland annat insekter, 
fåglar och fladdermöss. Några lämpliga arter 
är rosor, benved, slån och fläder. Död ved 
som redan finns på fastigheten eller träd 
som kommer att fällas kan flyttas och nyttjas 
som faunadepåer i den nya planteringen för 
att lyfta naturvärdena. För att säkerställa att 
föreslagen vegetationsridå genomförs regleras 
det i exploateringsavtalet samt finns en 
planbestämmelse på plankartan. 

   
PÅ PLANKARTAN:

n2 Vegetationsridå med skogsträd och  
 brynplantering ska finnas

I övrigt är det tänkt att trädplanteringar 
ska finnas bland annat längs den södra 
plangränsen.

   
PÅ PLANKARTAN:

n6 Trädplantering ska finnas

 
Planområdet kommer att terränganpassas 
vilket skapar slänter. Även dessa slänter kan 
lämpligen planteras med trädrader för att 
ta fasta på de läplanteringar som finns idag. 
Genom plantering av alléer med ädellövträd, 
solitära träd och planteringar på strategiskt 
utvalda platser kan en grönstruktur successivt 
byggas upp. 
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LANDSKAPSBILD
Planområdet och dess omgivning utgörs 
till stora delar av ett mjukt böljande 
jordbrukslandskap med enstaka gårdar 
och klungor av hus. Det öppna landskapet 
har vida utblickar mot Hallandsåsen i 
norr och strandskogar i väster. Utanför 
planområdet mot E6/E20 i öster finns 
ett verksamhetsområde med storskalig 
bebyggelse. 

En landskapsbildsanalys har tagits fram 
(Ekologigruppen, 2020-10-23) i syfte 
att undersöka vilken påverkan planerad 
utbyggnad kan ha på landskapsbilden. Fokus 
har varit på hur områdets skala uppfattas 
och ansluter till befintlig bebyggelse och 
landskapet. Analysen har utgått från tre 
siktlinjer längs med väg 107 samt en från 
Vegeåleden. Områdets kulturella, visuella och 
rekreativa värden har studerats. 

Landskapsbildsanalysen bedömer att 
planområdets kulturella värden kommer att 
påverkas i samband med odlingslandskapets 
förändring vid föreslagen exploatering. 
Exempelvis kommer lindallén att hamna 
i en annan kontext i ett slutet exploaterat 
verksamhetsområde. Även den mölla som 
ligger strax sydost om planområdet kan 
förlora sin roll som landmärke när storskaliga 
lagerlokaler dominerar helhetsintrycket. 

Marken inom planområdet är privat och 
har få promenadslingor som används av 
allmänheten. Därför antas planområdet 
inte användas för rekreation i någon 
större utsträckning idag. I ett större 
sammanhang kan området dock ha ett visst 
rekreationsvärde. Det finns bland annat en 
anslutande gång- och cykelväg i öst, samt 
Vegeåleden som passerar strax sydväst om 
planområdet. Då föreslagen exploatering 
kommer att förändra siktlinjer över det öppna 
landskapet bedöms dessa rekreativa värden 
påverkas. 

Landskapsbildsanalysen föreslår en 
del åtgärder för att mildra påverkan på 
landskapsbilden. Den största påverkan 
bedöms vara i söder, där siktlinjerna 
över det befintliga öppna landskapet 
kommer att försvinna. Ett naturstråk med 
dagvattendammar planläggs i stora delar av 
den södra plangränsen. En vegetationsridå 
ska även anläggas i sydost. En zon om 
20 meter är avsatt för detta ändamål i 
plankartan. På grund av höjdskillnader inom 
planområdet bedöms planerad bebyggelse 
extra framträdande här. Syftet med de gröna 
stråken är att dämpa skalan och det visuella 
intrycket av föreslagen exploatering.

Vy från Vegeåleden (söder om planområdet) där den största påverkan på landskapsbilden bedöms ske. 
Illustration: Ekologigruppen Landskapsbildsanalys.
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PÅ PLANKARTAN:

n2        Vegetationsridå med skogsträd  
      och brynplantering ska finnas

NATUR1   Naturområde
 
n6      Trädplantering ska finnas

Det är viktigt att anpassa byggnadshöjder 
till omkringliggande landskapselement 
och bebyggelse. Höjden på föreslagen 
bebyggelse är därför reglerad så att höglager 
inte kan placeras i närheten av befintliga 
omkringliggande bostäder samt möllan. 
Utifrån landskapsbildsanalysen görs även 
bedömningen att det inte är lämpligt att ha 
ett stort höglager i planområdets östra del, 
något som säkerställs i detaljplanen. 

     
PÅ PLANKARTAN:

f1 Maximalt 4 500 kvadratmeter inom  
 egenskapsområdet får uppföras  
 med en högsta totalhöjd om 36  
 meter. Resterande markyta får   
 bebyggas med en högsta totalthöjd  
 om 14 meter. 

En sammanhållen och dämpad utformning 
av planerad bebyggelse i söder och norr 
kan milda påverkan på landskapsbilden. 
Därför har ett gestaltningsprogram med 
riktlinjer för utformning av byggnader, 
grönytor och parkeringsytor tagits fram. 
Gestaltningsprogrammet ska användas som 
riktlinje och stöd i bygglovsprocessen. För att 
säkerställa att särskilt fokus ska ligga på en 
varsam gestaltning mot det öppna landskapet 
regleras det genom en planbestämmelse på 
plankartan. 

   
PÅ PLANKARTAN:

Utformning
Byggnader mot landskapet i söder och norr 
ska ha en varsam gestaltning, ges ett lugnt 
uttryck och underordna sig landskapet i  
skala färg, och material. Fasaderna får inte 
belysas. 

Det finns även en planbestämmelse om att 
skyltar ska vara placerade på byggnaders 
fasad samt att skyltning inte är tillåtet mot 
slättlandskapet i söder. Detta då skyltar kan 
ge ett oroligt och osammanhängande intryck. 

   
PÅ PLANKARTAN:

Utformning
Skyltning får inte ske i  plangränsen mot 
söder. Skyltar ska vara placerade på fasad 
och hållas inom byggnadens siluett. Skyltar  
får förekomma upp till en högsta höjd om 
13 meter. 

Detaljplanen kommer att medföra en 
förändring av omkringliggande bostäders 
utblick över landskapet. En zon på 30-40 
meter närmast bostäderna ska fungera som  
en skyddszon och mjuk övergång mellan 
verksamhetsområdet och befintliga bostäder.
  

    
PÅ PLANKARTAN:

n5 Marken får inte hårdgöras   
 eller användas för parkering
 
n7 Tät vegetationsridå med   
 trädplantering och buskar ska finnas
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GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN
En geoteknisk utredning (Tyréns, 2019-
11-04) har tagits fram för att säkerställa att 
marken är lämplig för föreslagen användning. 
För fastigheten Kärra 1:9 utgörs jordlagren 
generellt av humushaltig sand eller sandig 
humusjord på sand eller på silt följt av lera. 
Översta jordlagret har en mäktighet som 
varierar mellan 0,2 och 1,0 meter. Utifrån 
analyserade borrprover bedömer utredningen 
att grundläggningsförhållandena inom 
undersökt område är goda för planerad 
bebyggelse. Grundläggning av nya byggnader 
bedöms kunna utföras med platta på mark, 
med långsträckta sulor på icke organisk jord, 
eller på naturligt lagrad jord utan organiskt 
innehåll. Hårdgjorda ytor bedöms kunna 
anläggas utan förstärkningsåtgärder. 

Grundvattenrör har installerats och under 
juli 2019 lodats till mellan 0,2 och 5,8 meter 
under markytan. För perioden på året var 
de generella grundvattennivåerna under de 
normala för både små och stora magasin. 
Temporär grundvattensänkning kan krävas 
beroende på bebyggelsens höjdsättning 
vid anläggande av planerade lastbryggor in 
till lager, samt vid ledningsschakter. För all 
vattenverksamhet gäller generell tillstånds- 
eller anmälningsplikt. Anmälan ska ske till 
Länsstyrelsen innan verksamheterna påbörjas. 

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 
ska bygga.

FORNLÄMNINGAR
Inom planområdet finns fornlämningen 
Kärra bytomt (L1990:5574/
RAÄ Strövelstorp 64:1) som enligt 
fornminnesregistret har det äldsta 
skriftliga belägget från första hälften av 
1500-talet. Inom området finns även en 
milstolpe (L1990:5635/RAÄ Strövelstorp 
65:1 ). Planområdet är beläget i en 
fornlämningsrik trakt. Läget vid Vegeås 
dalgång, i anslutning till en medeltida by 
och tidigare dokumenterade förhistoriska 
boplatslämningar, visar att det sannolikt kan 
förväntas ytterligare fornlämningar i området.
 
En arkeologisk utredning Steg 1 har 
genomförts. Vid utredningen konstaterades 
sju utredningsobjekt där det bedöms kunna 
finnas fornlämning i form av boplats, 
gravar och historiska bebyggelselämningar. 
Utbredningen av fornlämningen för Kärra 
bytomt, L1990:5574, har även justerats. 
Ovannämnda fornlämning, L1990:5574, 
är skyddad genom bestämmelserna i 2 kap 
kulturmiljölagen (KML). Det innebär att 
samtliga ingrepp eller markförändrande 
åtgärder inom fornlämningsområdet kräver 
Länsstyrelsens tillstånd. Utredningsobjekten 
måste utredas vidare för att fastställa om det 
finns någon fornlämning. En begäran om 
arkeologisk utredning Steg 2 och avgränsande 
arkeologisk förundersökning är ställd till 
Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. Utredningen 
ska vara genomförd innan detaljplanen antas. 

Påträffas fornlämningar i samband med 
markarbeten skall dessa, i enlighet med 
Kulturmiljölagen, omedelbart avbrytas och 
Länsstyrelsen underrättas. Fornlämningar kan 
synas som härdrester, stenpackningar eller 
mörka färgningar i jorden.
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BEBYGGELSE
KULTURMILJÖ
I mitten av planområdet ligger Kärra gård. 
Gården är inte utpekad i Ängelholms 
kommuns bevaringsprogram. Den äldre 
delen av Kärra gård uppfördes tidigt 1900-tal 
och har med åren kompletterats med nyare 
gårdsbebyggelse. En stor L-formad lada 
återuppbyggdes på 1960-talet efter en brand. 
Det äldre bostadshuset är förvanskat med 
tillbyggnader och eternitfasad. 

BOSTÄDER
Bortsett från Kärra gård så finns det inga 
bostäder inom planområdet. Detaljplanen 
medger heller inte någon bostadsbebyggelse. 
Strax utanför planområdets sydöstra hörn 
finns ett fåtal bostäder och en gammal 
kvarn som uppfördes kring mitten av 
1800-talet. Bostadshus finns även intill det 
nordvästra hörnet samt norr om väg 112 vid 
cirkulationsplatsen.  

VERKSAMHETER
Öster och nordost om planområdet finns 
ett långsmalt verksamhetsområde som 
ligger i kilen mellan Helsingborgsvägen 
och E6/E20. Verksamhetsutbudet 
är blandat, bestående av bland annat 
bensinmack, förpackningsföretag, 
transporttjänst, logistik och lager. Boozt, 
som är ett stort lager för e-handel, 
ligger även i detta verksamhetsområde. 
Verksamhetsbebyggelsen är av olika karaktär 
och storlek med varierande fasadmaterial. 
Även byggnadshöjden varierar men är 
öster om planområdet planlagt till 8 meter 
byggnadshöjd och 12 meter totalhöjd.

Detaljplanen möjliggör för nya storskaliga 
verksamheter väster om befintligt 
verksamhetsområde. Huvudanvändningen 
är industri preciserat till lager, logistik och 
kontor. I lager ingår exempelvis lagring av 
material och varor. Ingen tillverkningsindustri 
medges. 

  
PÅ PLANKARTAN:

J1  Lager, logistik och kontor

KOMMERSIELL SERVICE
I befintligt verksamhetsområde öster och 
nordost om planområdet finns en del 
kommersiell service i form av hotell med 
konferens och fåtal restauranger/lunchställen. 

Detaljplanen tillåter etablering med 
centrumändamål. Syftet med detta är 
att möjliggöra för bland annat handel, 
café/restaurang, konferensanläggning 
och vuxenutbildning kopplat till 
e-handelsverksamheten. Med tanke på 
hur många människor som beräknas 
vistas i området dagligen finns det goda 
förutsättningar för den typen av verksamhet. 
Centrumändamål tillåts dock endast i 
begränsad omfattning. Maximalt 5 %, 
motsvarande cirka 9 100 kvadratmeter, 
av total byggnadsarea får bebyggas med 
centrumändamål. 

  
PÅ PLANKARTAN:

C1  Centrum om högst 5 % av total  
 byggnadsarea får finnas

EXPLOATERINGSGRAD
Största byggnadsarea är 42 % av 
fastighetsarean inom användningsområdet. 
Detta innebär att cirka 182 000 kvadratmeter 
får bebyggas. Syftet med exploateringsgraden 
är dels för att bebyggelsen inte ska stå för 
tätt, men även för att säkerställa ytor för 
bland annat parkering, gator och dagvatten 
som ska rymmas inom planområdet. 
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PÅ PLANKARTAN:

Byggands omfattning
Största byggnadsarea är 42 % av   
fastighetsarean inom användnings-   
området. 

BYGGNADSHÖJDER   
För stora delar av bebyggelsen inom 
planområdet gäller en totalhöjd på 14 meter. 
För att möjliggöra uppförande av höglager 
finns det även en högsta tillåtna totalhöjd 
på 36 meter. Denna höjd gäller dock i 
begränsad omfattning. Maximalt 8 % av total 
byggnadsarea får uppföras i 36 meter, vilket 
motsvarar cirka 14 500 kvadratmeter. Denna 
höjd är dock endast tillåten inom vissa zoner 
av planområdet. 

  
PÅ PLANKARTAN:

 Högsta totalhöjd i meter 
 
Utformning 
Högst 8 % av den totala byggnadsarean får 
uppgå till en högsta höjd om 36 meter 

I zoner om 30 meter kring angränsande 
befintlig bostadsbebyggelse i nordväst och 
sydost gäller en högsta byggnadshöjd om 
8 meter, en totalhöjd om 14 meter samt en 
största takvinkel. Detta innebär att takfoten 
på byggnaderna mot bostäderna högst får 
vara 8 meter, och att taket sedan kan slutta 
uppåt bort från bostäderna. På så sätt kan 
upplevelsen av byggnadernas storlek minska.   

  
PÅ PLANKARTAN:

 Högsta byggnadshöjd i meter (8 m)

 Högsta totalhöjd i meter (14 m) 

 Största takvinkel 
 

GESTALTNING AV BEBYGGELSE  
Då ny bebyggelse kommer att bli 
dominerande i landskapet är det viktigt 
att det läggs stor vikt vid gestaltningen. 
Ett gestaltningsprogram (JKAB arkitekter 
2020-10-22) har därför tagits fram i 
samband med detaljplanen. Syftet med 
programmet är att bestämma riktlinjer för 
hur utformningen ska kunna fungera som 
sammanhållande element inom området. 
Ambitionen är bland annat att bibehålla 
delar av natur och växtliv samt minska 
påverkan på landskapsbilden genom grönska, 
trädridåer och en omsorgsfull, dämpad 
och sammanhållen gestaltning. Det finns 
även ett hållbarhetstänk kring bebyggelsen 
där målsättningen bland annat är att bygga 
energieffektiva eller energiproducerande 
byggnader för att hushålla med behov av 
externa energiresurser. 

Övergripande gestaltningsidéer

•
•
•
•
•
•
•  

 

  
Förslag på gestaltning av området 

Övergripande gestaltningsidéer

•
•
•
•
•
•
•  

 

  
Förslag på gestaltning av området 

Bebyggelsen längs väg 107 och trädallén (rödbrun 
färg) ska vara mer småskalig och uttrycksfull. Inom 
mörkgråa zoner kan höglager placeras. 
Illustration: JKAB arkitekter.

Placering och skala
Bebyggelsen är tänkt att vara mer småskalig 
och uttrycksfull längst med trädalléstråket 
samt ut mot väg 107. På så sätt skapas en mer 
stadsmässig miljö framför det storskaliga. 
Med hjälp av skiftande storlek och form 
är ambitionen att skapa ett intressant och 
varierande formspråk som följer trädallén 
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och väg 107. Tre zoner finns där höglager 
kan byggas. Placering och storlek på 
zonerna är anpassade utifrån landskapet och 
omkringliggande element.  

Fasad och form
Byggnaderna mot väg 107 är tänkt att ha 
färger och material i stillsamma uttryck, en 
påminnelse om industriella hus där byggnader 
ofta utformas med tegel och betong. 
Fasaderna längs med allén är uppdelade 
i smalare delfasader som bildar olika 
gavelmotiv och volymer. Här är materialvalet 
tänkt att vara i trä, tegel, glas, fasadskivor och 
puts. Fasaderna på lagerbyggnaderna kommer 
mestadels vara av plåt i en dämpad kulör 
som bryts av med andra material. Färgskalan 
för fasaderna är tänkt att ha en variation 
i varma men diskreta kulörer som hämtar 
inspiration från äldre tiders jordbruks- och 

industribyggnader, så som rött, gult, grönt 
och grått i olika nyanser. 

   
PÅ PLANKARTAN:

Utformning 
Byggnader mot landskapet i söder och norr 
ska ha en varsam gestaltning, ges ett lugnt 
uttryck och underordna sig landskapet i  
skala färg, och material. Fasaderna  mot 
söder och norr får inte belysas. 

Mot väg 107 ska fasaden vara uppdelad 
i flera olika volymer både i plan- och 
höjdled samt ha entréer vända mot vägen. 
Arkitekturen ska vara småskalig och fasad-
material ska vara varierat i både kulör och 
struktur där homogena material, så som 
plåt, ska användas sparsamt

Vy från cirkulationsplatsen. Illustration: JKAB arkitekter 

GESTALTNINGPROGRAM | KÄRRA 1:9 
 

 
17 

 

  
Fotomontage från väg 112 från nordväst   

Terränganpassning 
 

På fastigheten Kärra 1:9 finns där en nivåskillnad på cirka 10 meter från högsta till 
lägsta punkt. Det lutar från öst till väst där den högsta punkten är ut med väg 107 i 
öst. Detta kräver viss markanpassning med terrassering så att byggnader kommer att 
uppföras på varierande plushöjder. Nivåskillnader på upp till 3 meter i höjdskillnad 
tages upp genom beväxta släntar i lutning cirka 1:2 eller genom stödmurar. 
Byggnader närmast väg 107 och 112 ligger högst och området faller sedan mot 
sydväst. Detta förhållande gör att bakomliggande byggnader döljs av fasader/träd 
längs med vägarna. Anpassning av terrängen styrs av befintliga höjder i 
planområdets gräns, befintliga höjder kring allmän platsmark samt nya 
dagvattensystem med fördröjningsdammar. Markanpassning intill natur ska ta 
hänsyn till befintliga förhållande och biotoper.  

  
 

 
Sektion genom området från norr 

 

Vy från väg 112 från nordväst. Illustration: JKAB arkitekter
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TILLGÄNGLIGHET
Områdets tillgänglighet kommer att öka i 
och med planerad exploatering. Planområdet 
ska utformas på ett såda     nt sätt att det blir 
tillgängligt även för personer med nedsatt 
rörelseförmåga. 

REKREATION
Marken inom planområdet är idag privat 
och nyttjas huvudsakligen för odling. Det 
finns få promenadslingor som allmänheten 
använder sig av. Föreslagen exploatering 
kommer att medföra ökad vistelse. 
Samtidigt kommer en del av områdets 
rekreativa kvaliteter, som de långsträckta 
vyerna, att försvinna. I planområdets mitt 
bevaras en större skogsdunge med gamla 
träd som i kombination med planerade 
dagvattendammar kan fungera som 
rekreation för både anställda och besökare. 

GATOR OCH TRAFIK
OMKRINGLIGGANDE GATUNÄT  
Planområdet angränsar till cirkulationsplatsen 
Norra Varalöv och ansluter till de statliga 
vägarna 107 (Helsingborgsvägen) och 112 
(Höganäsvägen). Cirkulationsplatsen ansluter 
till Trafikplats Norra Varalöv och E6/E20. 

Både väg 107 och 112 är utpekade som 
funktionellt prioriterat vägnät, 112 för 
dagliga persontransporter och väg 107 
för kollektivtrafik. Detta innebär att 
framkomligheten för dessa transporter 
behöver beaktas. Delar av väg 112 och väg 
107 har även en funktion som omledningsväg 
för E6/E20. E6/E20 och Trafikplats Norra 
Varalöv är riksintresse för befintlig väg. 
Inga åtgärder får därför vidtas som påtagligt 
försvårar för vägen att fylla sin funktion.

GATUNÄT INOM PLANOMRÅDET
I dagsläget finns två grusvägar, en som 
ansluter från väg 112 och en från väg 107, 
som leder till Kärra gård. Trafik till och från 
planområdet planeras fortsatt nås via två 
anslutningar till väg 112 och väg 107. Väl 
inne i området planeras infarten från väg 107 

anslutas till allévägen. Vägen längs med allén 
är smal och är därför inte lämpad för tung 
trafik. Allén planeras istället fungera som 
en enkelriktad huvudgata för biltrafik och 
besökande. Lastbilstrafiken hänvisas till övrigt 
gatunät inom området. 

TRAFIKFLÖDEN
En trafikutredning (Sweco, 2020-07-10) har 
tagits fram med syftet att undersöka hur 
föreslagen utbyggnad kommer att påverka 
omkringliggande vägnät, E6/E20, samt 
trafikplatsen Norra Varalöv.

Trafikutredningen beräknar att 
cirkulationsplatsen Norra Varalöv har god 
framkomlighet i dagsläget. Beräkningar för 
Trafikplats Norra Varalöv visar däremot på 
kapacitetsproblem i såväl den västra som 
östra delen av trafikplatsen.

Trafikutredningen har räknat upp hur mycket 
trafik detaljplanen uppskattas medföra 
när området är fullt utbyggt. Trafiken har 
beräknats utifrån exploateringsgrad samt 
utifrån ett antal antaganden, exempelvis 
antalet människor som dagligen kommer att 
vistas i området, antalet anställda som antas 
köra bil till arbetsplatsen, samt tidpunkter 
på dygnet då biltrafiken till och från 
planområdet troligen kommer att vara som 
mest intensiv. Jämförelser med trafikflöden 
från liknande verksamhetsområden har även 
utförts. 

Utredningen konstaterar att en utbyggnad 
enligt detaljplanen kommer att leda till ökad 
trafik. Hur stor ökningen kommer att bli är 
svårt att beräkna då det finns många osäkra 
faktorer, men utredningen bedömer att ett 
spann mellan 2700–4500 fordon per dygn 
är en rimlig uppskattning. Vid beräkning av 
kapacitet har den högsta uppskattnignen, 
4 500 fordon per dygn, använts. Med en 
sådan ökning uppstår det vid maxtimme 
kapacitetsproblem i både cirkulationsplatsen 
och i Trafikplats Norra Varalöv. 
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Ökade trafikflöden kan skapa köbildning 
och andra konsekvenser som kan 
påverka trafiksäkerheten på vägnätet. 
Trafikutredningen har därför identifierat vissa 
åtgärder som kan bli aktuella. Exempelvis 
kan det på sikt finnas behov av att bygga 
ett vänstersvängfält österifrån på väg 112. 
Med anledning av att detta har fyra meter 
adderats till det byggnadsfria avståndet mot 
vägen. Detta regleras med prickad mark på 
plankartan.  

PÅ PLANKARTAN:

 Marken får inte förses med  
  byggnad. 

För att inte genomföra åtgärder i onödan 
eller större åtgärder än nödvändigt bör 
det i enlighet med fyrstegsprincipen inte 
genomföras några åtgärder förrän behov 
verkligen uppstår. När i tid detta sker är svårt 
att bedöma då det beror på utbyggnadstakt 
och trafikflöden, men också vilket 
rörelsemönster det blir i realiteten. 

12

SWECO / Ängelholm Kärra 1-9 200709

© OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA
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FIGUR 10. Förslag på framtida trafiklösning

för vänstersvängande (korsningstyp C) ska avståndet mellan korsningarna vara minst 120 meter. Detta krav 
uppfylls för befintliga närliggande anslutningar, samt för den nya föreslagna anslutningen i situationsplanen.
3.4.2 FÖRESLAGEN PLACERING AV ANSLUTNINGAR

Den föreslagna norra anslutningen till väg 112 borde fungera bra då sikten blir ungefär lika lång åt väster som 
åt öster.

Den befintliga anslutningen från väg 107 är i situationsplanen inritad som en anslutning för personbilar 
men inte för lastbilar. Cirka 500 parkeringsplatser har den anslutningen som närmaste väg inne på området 
vilket skulle innebära runt 1000 fordon per dag. Gatan är dock mycket smal och kommer fungera dåligt vid 
möten. Istället föreslås den befintliga anslutningen fungera som gång- och cykelbana medan den nya södra 
anslutningen hanterar motorfordonstrafik.

Förslag på gaturstruktur inom planområdet, nya anslutningar och busshållplats. Illustration: Sweco Trafikutredning. 
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Åtgärdsvalsstudie 
Trafikverket har tagit fram en 
åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för Trafikplats Norra 
Varalöv, cirkulationsplatsen samt väg 112. 
Studien identifierar olika åtgärder som är 
lämpliga att vidta för att förbättra kapacitet 
och trafiksäkerhet. Innan detaljplanen kan 
antas behöver finansiering för åtgärderna 
säkerställas. En förutsättning för detta är att 
kommunen är med och medfinansierar en 
del av åtgärderna. En del av denna kostnad 
kommer att belasta exploatören vilket 
regleras i ett exploateringsavtal. 

KOLLEKTIVTRAFIK
Hållplats N Varalöv Möllebacken ligger 
cirka 450 meter söder om den östra infarten 
till fastighet Kärra 1:9. Därifrån avgår linje 
506 mellan Ängelholm-Helsingborg en till 
två gånger i timmen, samt linje 514 mellan 
Ängelholm-Åstorp en gång i timmen på 
vardagar. Restiden till Ängelholm station 
med buss är 10 minuter, till Helsingborg C 38 
minuter och till Åstorp station 14 minuter. 

För att göra kollektivtrafiken attraktiv för de 
som arbetar och besöker området föreslås 
en ny hållplats anläggas längs med väg 107 i 
närheten av den befintliga trädallén. Förslaget 
på placering av ny busshållplats har tagits 
fram i samråd med Skånetrafiken.  

GÅNG- OCH CYKELTRAFIK
På den västra sidan av väg 107, på fastigheten 
Kärra 1:9, finns en separerad gång- och 
cykelbana. Gång- och cykelbanan fortsätter 
norrut till Ängelholm och söderut till 
Strövelstorp. 

En trafikutredning (Sweco, 2020-07-
10) har gjort en målpunktsanalys för att 
kartlägga potentiella rörelsemönster. Antalet 
målpunkter är begränsat för fotgängare och 
cyklister då omkringliggande bebyggelse 
består av verksamheter och målpunkter som 
främst lockar bilburna besökare. Det största 
rörelsemönstret för oskyddade trafikanter 

kommer troligen att vara mellan busshållplats 
och verksamheterna inom planområdet. 
Öster om väg 107 finns ett potentiellt 
lunchställe för anställda vilket kan medföra 
ett behov av att anlägga en gångbana på den 
östra sidan av väg 107. 

Gående och cyklande kommer framförallt 
att korsa vägar vid cirkulationsplatsen mellan 
väg 107 och 112 samt vid ny busshållplats. 
Detta innebär att det kan komma att 
behövas en passage med refug i anslutning 
till framtida ny busshållplats. På plankartan 
finns det redan ett byggnadsfritt avstånd som 
bedöms vara tillräckligt för att säkerställa att 
en hållplats kan anläggas på sikt. Om det i 
framtiden blir aktuellt med en passage ska 
utformning av denna studeras gemensamt 
med Trafikverket och uppförandet ska 
bekostas av kommunen/exploatören. Detta 
regleras i ett avtal med Trafikverket. 

Även inne på området är det viktigt att 
det anläggs gena, trygga och säkra gång- 
och cykelvägar mellan verksamheter 
och  busshållplats. Mot väg 107 kan en 
gång- och cykelväg ansluta till befintlig 
gång- och cykelbana mellan Ängelholm 
och Strövelstorp. Då det inte finns någon 
cykelbana längs med väg 112 bör inte gång- 
och cykelbana inom planområdet gå hela 
vägen fram till väg 112, utan istället ansluta 
till den sista anslutningsvägen inne på 
området. 

Det är viktigt att det uppförs cykelparkeringar 
i anslutning till verksamheterna och viktiga 
målpunkter inom planområdet. Det skulle 
även kunna finnas lånecyklar så att anställda 
kan välja cykel framför bil när de ska färdas 
kortare sträckor, exempelvis för att köpa 
lunch i närområdet.  

PARKERING OCH UTFARTER
Verksamheterna kommer att medföra 
ett stort behov av parkeringsplatser för 
transporter, arbetsplats- och besöksparkering. 
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Parkering för verksamheternas behov ska 
lösas inom fastigheten på kvartersmark. En 
beräkning av uppskattat parkeringsbehov 
har gjorts utifrån Ängelholms kommuns 
gällande parkeringsnorm samt jämförelser 
med liknande områden. En rimlig bedömning 
är ett behov på cirka 8 parkeringsplatser 
per 1000 BTA. Totalt blir detta cirka 1 460 
parkeringsplatser, vilket ryms inom föreslagen 
situationsplan.  

Fastigheten har idag två mindre in- och 
utfarter. Den ena är en allé som ansluter 
till väg 107 cirka 250 meter söder om 
cirkulationsplatsen Norra Varalöv (korsning 
väg 107/112). Den andra ansluter till väg 112 
cirka 450 meter väster om samma korsning.
En trafikutredning (Sweco, 2020-07-10) 
har undersökt lämpliga anslutningar till 
planområdet. Trafikverket, som är väghållare 
för väg 107 och 112, accepterar en in- och 
utfart till respektive väg. Den befintliga norra 
in- och utfarten till väg 112 föreslås flyttas 
cirka 100 meter västerut för att förbättra 
den fria sikten. Utredningen föreslår även att 
en ny in- och utfart lämpligen kan placeras 
cirka 135 meter söder om befintlig trädallé 
på väg 107. Båda placeringarna uppfyller 
kraven om fri sikt enligt Trafikverkets regler 
Vägar och gators utformning (VGU). Det 
ska vara fri sikt 5 meter in från vägkant för 
båda anslutningarna. Det får därför inte 
förekomma växtlighet eller andra föremål 
som överskrider en höjd om 0,6 meter.

Föreslagna anslutningar regleras genom 
att införa ett utfartsförbud på stora delar 
av gränsen mot väg 107 och 112. De två 
sträckor som inte har något utfartsförbud 
har lämnats breda för att inte låsa en exakt 
placering av anslutningarna till planområdet. 
På så sätt finns det en något större flexibilitet 
under projekteringen av området. Placering 
av anslutning till Trafikverkets vägar prövas 
enligt väglagen i ett senare skede genom en 
ansökan till Trafikverket.

      
 PÅ PLANKARTAN:

  Utfartsförbud 

HÄLSA OCH SÄKERHET
BULLER
Föreslagen exploatering förväntas vara 
transportintensiv vilket kan innebära ökade 
bullernivåer i och kring planområdet. För att 
säkerställa att bullernivåerna är acceptabla för 
omgivningen har en bullerutredning tagits 
fram (Tyréns, 2020-09-23). 

Buller från vägtrafik
För befintliga bostäder gäller 
Naturvårdsverkets vägledning och riktvärden 
för buller från väg och spårtrafik vid 
befintliga bostäder. Vilka riktvärden som 
gäller beror på när bebyggelsen är uppförd. 
För äldre befintlig bebyggelse som är uppförd 
innan 1997 gäller gränsvärdet 65 dBA, vilket 
används för dessa beräkningar.  

Bullerutredningen har beräknat framtida 
bullernivåer utifrån olika scenario. Det 
scenario som visar på högst bullernivåer är 
scenariot där uppräkning av dagens trafik till 
år 2040 med Trafikverkets uppräkningstal 
(gällande från 2020-06-15) kombineras med 
maximalt trafiktillskott från planområdet 
som redovisas i genomförd trafikutredning 
(Sweco, 2020-07-10). Tillskottet från 
planområdet kan i stort antas rymma 
inom Trafikverkets uppräkningstal men 
lämnar ett visst utrymme för en allmän 
trafikökning och/eller ytterligare exploatering 
i närområdet. Detta scenario kan därför 
ses som ett ”worst case”, vilket kan vara 
tillämpligt för att bullersituationen inte ska 
underskattas. En framtida trafiksituation på 
vägnätet kring planområdet ligger sannolikt 
något lägre.

En stor del av den trafik som färdas på 
omkringliggande vägnät har inte planområdet 
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som målpunkt. En framtida bullernivå på 
väg 107 och 112 påverkas av många faktorer, 
så som befintliga verksamheters utveckling 
och andra framtida exploateringar som kan 
ske långt ifrån planområdet. En eventuell 
framtida bullerökning längs väg 107 och 112 
är därför svår att härleda till just planområdet. 
Detaljplanen har undersökt vägbuller för de 
bostäder som ligger i direkt anslutning till 
planområdet. I dialog med Trafikverket, som 
ansvarar för byggande och drift av vägarna 
107 och 112,  bedöms det vara Trafikverkets 
ansvar att hantera eventuella bullerfrågor på 
övriga vägnätet. Om buller upplevs störande 
ska en anmälan göras till Trafikverket som 
ansvarar för att vidta eventuella bulleråtgärder 
på vägen.

2
Norra Varalöv
Vision - Karta

E6

 
Bullerutredningen har undersökt bullernivåer för de 
områden som är inringade med gul cirkel. 

I dagsläget ligger bullernivåerna för de 
undersökta kontrollpunkterna på mellan 57 
och 61 dBA ekvivalent ljudnivå. I ”worst 
case”-scenariot har nivåerna ökat till mellan 
59 och 64 dBA (se tabell). Detta innebär 

en ökning av ljudnivån med 2 - 3 dBA 
vid bostäderna. Utredningen bedömer att 
ökningen sannolikt kan komma att upplevas 
som störande för bostäderna, men då 
riktvärdena inte överskrids (65 dBA vid 
befintlig bebyggelse) görs bedömningen att 
inga åtgärder behöver vidtas. 

Buller från industri
För att undersöka hur industribuller påverkar 
omgivningen har utredningen utgått från 
särskilda riktvärden som gäller för industri- 
och annat verksamhetsbuller vid befintliga 
bostäder. För dagtid är nivån för riktvärden 
50 dBA, för kväll, helger och helgdagar 
45 dBA och för natt 40 dBA. Maximala 
ljudnivåer (LFmax >55 dBA) bör inte 
förekomma nattetid klockan 22–06 annat än 
vid enstaka tillfällen.

Beräkningarna har gjorts utifrån en 
situationsplan som föreslår byggnadernas 
placering. Vid fullt utbyggt planområde visar 
utredningen att riktvärdena för industribuller 
innehålls vid samtliga bostäder med god 
marginal. Byggnadernas placering har 
dock stor betydelse då de fungerar som 
avskärmning från transporter samt lastnings- 
och lossningsarbete inom planområdet. 
Det kan även förekomma kylbilar för 
livsmedel. Dieseldrivna kylaggregat avger hög 
ljudnivå och sitter ofta högt upp på släpen. 
Det är därför viktigt att eventuella kylbilar 
ska kunna ansluta till eldrift när planområdet 
är utbyggt. Detta ger avsevärt mycket lägre 

Uppdrag: 293693, Kärra 1:9, Norra Varalöv - Utredningar DP 2020-09-18
Beställare: Catena Projekt AB Rapport
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4.2 LJUDNIVÅ FRÅN TRAFIK

Tabell 5. Beräknad ljudnivå från trafik. Nuläge och år 2040. Frifältsvärde vid fasad.
Kontroll-
punkt

Adress Nuläge Nuläge + max
tillskott

Prognosår
2040. TRV

Prognosår
2040. TRV +
tillskott

Leq24
dB(A)

Lmax
dB(A)

Leq24
dB(A)

Lmax
dB(A)

Leq24
dB(A)

Lmax
dB(A)

Leq24
dB(A)

Lmax
dB(A)

1 Erikslundsvägen 25
(plan 1 söder) 61 69 63 70 62 70 64 70

2 Erikslundsvägen 27
(plan 1 söder) 61 71 63 72 62 71 64 72

3 Helsingborgsvägen
518 (plan 1 öster) 58 70 59 71 60 71 60 71

4 Höganäsvägen 85
(plan 1 norr) 57 67 58 67 59 67 59 68

Figur 5. Utklipp AK01. Dygnsekvivalent ljudnivå (Leq24) från trafik, nuläge. Två meter över mark inklusive
fasadreflexer.

1

3

4

2

Tabellen visar beräknad ljudnivå för vägtrafik utifrån 3 olika scenarion. ”Worst case”-scenariot är inom röd ruta. 
Tabell: Tyréns bullerutredning.   
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ljudnivå. Samma sak gäller för eventuell 
nattparkering för kylbilar.

För att säkerställa en acceptabel bullernivå 
tillförs en bestämmelse om att byggnader, vall 
eller plank ska utformas och uppföras så att 
riktlinjerna för industribuller inte överskrids i 
gräns mot befintliga bostäder.   

PÅ PLANKARTAN:

Skydd mot störningar 
Byggnader, vall eller plank ska utformas 
och uppföras så att Naturvårdsverkets  
riktlinjerna för industribuller inte 
överskrids i gräns mot befintliga bostäder 
intill planområdet

BESVÄRANDE LJUS
Ljuskäglor från fordon och annan belysning 
som kan uppstå av planerade verksamheter 
kan vara störande för bostäder och 
intilliggande vägar. I gestaltningsprogrammet 
beskrivs det att belysning inom området 
ska samordnas så att en sammanhållen 
gestaltning uppnås. Bländande ljus ska 
undvikas och låga stolpar och pollare ska 
finnas där det är lämpligt för att påverka så 
lite som möjligt. God belysning av lastgårdar 
behövs för att uppnå en säker trafikmiljö, 
men får inte riktas på ett sätt som kan störa 
kringliggande bostäder. För att säkerställa 
detta reglerar plankartan att verksamheter 
ska anordnas så att besvärande ljus inte 
når intilliggande bostäder eller allmänna 
vägar. Detta kan till exempel göras genom 
byggnaders och belysningens placering, 
plank, vegetation eller vallar. 

PÅ PLANKARTAN:

Skydd mot störningar
Verksamheter ska anordnas så  att 
besvärande ljus inte når intilliggande 
bostäder och allmänna vägar  

SOLLJUS
Översiktliga solstudier är gjorda (JKAB 
arkitekter, 2020-10-26) vid vår- och 
höstdagjämning som brukar infalla kring den 
20 mars samt 20 september. Det är kring 
denna tidpunkt på året som solen står lågt 
och skuggorna är långa. Skuggbilden är under 
dessa två tidpunkter likvärdiga. Även den 
20 juni har studerats då det är då solen står 
som högst. 3D-illustrationen som används 
i studien utgår ifrån hur byggnaderna kan 
placeras utifrån plankartan. Solstudien tar inte 
hänsyn till andra befintliga objekt som kan 
skugga, som exempelvis träd och vegetation. 
För att få en så tydlig bild som möjligt 
fokuserar studien endast på skuggning från 
föreslagen exploatering.  

Solstudierna visar att i mars/september 
så skuggas omkringliggande bostäder 
av föreslagen bebyggelse huvudsakligen 
under kvällstid efter kl. 17. Vid denna 
tidpunkt står dock solen lågt och flertalet 
tomter, framförallt i nordost, kommer 
troligen ändå skuggas av befintliga träd och 
vegetation. Bostaden som ligger nordväst om 
planområdet påverkas istället något under 
tidig morgon under dessa årstider. Då är 
tomten delvis skuggad. I juni på påverkas 
endast bostäderna i sydost. Vid kl. 20 är 
tomterna helt skuggade.   

För att minska skuggning av befintliga 
bostäder har del åtgärder vidtagits. 
Zoner där höglager får placeras har 
utgått ifrån omkringliggande bebyggelse. 
Byggnadshöjden vid bostäder i sydost och 
nordväst är lägre än i övriga området. Ett 
byggnadsfritt avstånd om 30-40 meter 
finns även mellan bostadsfastigheterna 
och planområdet. Utifrån detta bedöms 
planförslagets påverkan på omkringliggande 
bostadsbebyggelse vara acceptabel. 
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OMGIVNINGSPÅVERKAN
Beroende på vilken typ av verksamhet som 
etableras finns det risk för störningar och 
olägenheter för omgivande bebyggelse. Den 
användning som medges inom området är 
industri preciserad till lager, logistik och 
kontor. Möjliga störningar bedöms främst 
vara buller, damm och besvärande ljus 
från tillkommande trafik, transporter samt 
lastning och lossning av varor. Beroende 
på verksamhet kan även besvärande lukt 
förekomma. I användningen lager ingår 
lagring av material och varor. Ingen 
tillverkningsindustri tillåts. För lager kan det 
dock finnas risker kopplat till vilken typ av 
varor som lagras. 

Räddningstjänsten bevakar verksamheters 
hantering av brandfarlig vätska och explosiva 
varor. För lagring av den typen av varor krävs 
tillstånd som beviljas av Räddningstjänsten. 
En prövning görs där sökande behöver visa 
tillfredställande säkerhet. När en verksamhet 
hanterar kemikalier som uppkommer i vissa 
fastställda mängder gäller Sevesolagen. Den 
här typen av  verksamhet måste anmälas 
till Länsstyrelsen. En sådan verksamhet 
klassificeras automatiskt som en farlig 
verksamhet där det ställs särskilda krav på att 
nödvändiga åtgärder ska vidtas för att hindra 
eller begränsa allvarliga skador, exempelvis 
genom riskanalyser.

Bilderna visar de tidpunkter där planområdet enligt solstudien har störst påverkan på solljuset. JKAB Arkitekter. 
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Detaljplanen reglerar att det ska finnas en 
30-40 meter skyddszon där vegetation ska  
finnas mellan angränsande bostäder och 
verksamhetsområdet. På så sätt kan träd 
och annan växtlighet fungera som estetisk 
avskärmning till verksamhetsbebyggelsen. 
Vegetation kan även delvis skydda mot 
eventuellt damm, besvärande lukt och 
ljusreflektion. Utöver detta regleras att 
inga störande ljus får förekomma och 
bullskyddsåtgärder ska uppföras vid behov. 
Identifierade olägenheter är inte risker 
som påverkar människors säkerhet och i 
förhållande till dessa störningskällor bedöms 
ett skyddsavstånd om 30 meter vara lämpligt. 

Vad gäller eventuell lagring av farliga varor är 
detta något som prövas vid bygglov när det är 
känt vilka risker det finns att förhålla sig till. 
Beroende på vad det är för typ av verksamhet 
och varor som lagras så kan det komma 
att krävas ett visst riskavstånd till befintlig 
bebyggelse. Alla typer av varor är exempelvis 
inte lämpliga att lagra 30 meter från befintlig 
bebyggelse, utan är kanske bättre lämpade 
i mitten av planområdet där avstånd till 
omkringliggande bostäder är längre. Det 
är alltid befintlig bostadsbebyggelse som 
styr och begränsar vilka verksamheter som 
tillåts och vilka riskavstånd som är lämpliga. 
Kommunens Miljöenhet yttrar sig om miljö- 
och hälsoskyddsaspekter i bygglovsskedet 
med hänsyn tagen till bland annat befintlig 
bebyggelse. I de fall det krävs anmälan 
eller tillstånd av miljöfarlig verksamhet 
enligt Miljöbalken för lagring och hantering 
av exempelvis kemiska produkter görs 
en prövning av Miljöenheten alternativt 
Länsstyrelsen. Då ska även lokaliseringen 
prövas.

MARKFÖRORENINGAR
En undersökning har utförts (Tyréns, 
2019-11-04) för att översiktligt bestämma 
planområdets miljötekniska förutsättningar.

För markföroreningar har Naturvårdsverket 
tagit fram generella riktvärden för två typer 
av markanvändning, Känslig Markanvändning 
(KM) och Mindre Känslig Markanvändning 
(MKM). Den markanvändning som 
detaljplanen möjliggör bedöms närmast 
motsvara kriterierna för MKM. I 
vägledningen anges även nivåer för mindre 
än ringa risk (MRR). MRR innebär halter av 
förorenande ämnen som bedöms medföra att 
risken är mindre än ringa vid återvinning av 
avfallet och massorna. 

Utanför planområdet, på fastigheten Kärra 
1:26, har det bedrivits mindre verksamheter 
så som bilverkstad, tungmetallgjuteri och 
bilvårdsanläggning. Dessa verksamheter 
kan ge upphov till föroreningar. Inom 
planområdet har främst olika verksamheter 
förknippade med jordbruk förekommit 
fram till idag. Det finns uppgifter om att 
två cisterner har funnits på fastigheten. 
Båda har troligen legat i anslutning till 
gårdsbyggnaderna, men det är oklart om de 
finns kvar i dagsläget. Känt sedan tidigare är 
även att det finns en gammal nedlagd deponi 
nära planområdets sydvästra del. 

UTKAST 20
19

-08
-22

KÄRRA 1:9

Höganäsvägen

He
lsi

ng
bo

rg
sv

äg
en

Karta över provtagningsområdet. Rosa figur 
omfattar planområdet. Röd streckad figur visar 
deponins ungefärliga utbredning. Karta: Tyréns PM 
Miljögeoteknik.

Deponiverksamheten har förmodligen 
bedrivits från tidigt 60-tal fram tills att den 
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avslutades år 1988. För deponin finns ett 
kontrollprogram framtaget och provtagning 
har utförts sedan 1983. Resultat från 
programmet tyder generellt på låga halter 
och kemiskt stabila förhållanden i vattnet 
som läcker ut från deponin. Enligt den 
senaste sammanställningen över provtagning 
under 2015-2017 ligger flertalet undersökta 
parametrar stabilt. Provgropsgrävningar 
visar att innehållet i deponin till stor del 
består av organiskt material som exempelvis 
trä, men även av andra fraktioner såsom 
plast, metallskrot, betong och hushållssopor. 
Prover uttagna inom området för deponin 
påvisar generellt förhöjda föroreningshalter. 
I flera punkter har halter över MKM påvisats 
avseende alifater, PAH, PCB och olika 
tungmetaller. 

Prover tagna inom planområdet innehåller 
generellt låga föroreningshalter, under MRR, 
undantaget ett av proven (punkt 19T12) strax 
öster om deponin. Där har halter över KM 
och MRR uppmätts. I de två punkter som 
analyserats avseende bekämpningsmedel har 
inga förhöjda halter uppmätts.

Med hänvisning till resultat från utförd 
undersökning bedöms planområdet 
ur miljöteknisk synpunkt vara lämpligt 
för exploatering för kontors-, lager och 
industriändamål. Med nuvarande kännedom 
om området bedöms inget behov av 
efterbehandling föreligga för att området ska 
kunna exploateras. 

Grundvattenriktningen från deponin är i 
sydvästlig riktning, ner mot Vegeå. Området 
som ska bebyggas ligger öster och norr 
om deponin. Då deponin är täckt med 
tätande lera bedöms lakvattenbildningen 
som begränsad. Utredningen bedömer 
det som osannolikt att lakvatten från 
deponin skulle påverka omgivande 
marker i nordlig och östlig riktning. Detta 
bekräftas även i samband med provtagning 
i befintliga grundvattenrör inom upprättat 

kontrollprogram. Miljöenheten i Ängelholms 
kommun är tillsynsmyndighet för eventuell 
påverkan på omgivningen via grundvatten. 
Det är dock den som vill utföra en åtgärd 
som eventuellt påverkar en förorening som 
ansvarar för att säkerställa att det inte sker 
någon spridning och exponering. Ett sätt att 
kontrollera detta kan vara att fortsätta med 
kontrollprogram för deponin fram till att 
markarbetena i närheten av deponin är klara.  

Då det inte bedöms vara lämpligt att bygga 
för nära deponin finns ett avstånd om 10 
meter utanför deponins bedömda utbredning 
som inte får bebyggas.  

     
 PÅ PLANKARTAN:

 Marken får inte förses med  
  byggnad. 

n5 Marken får inte hårdgöras   
 eller användas för parkering
 
n6 Trädplantering ska finnas

FARLIGT GODS  
Höganäsvägen är en rekommenderad led 
för transport av farligt gods. Risker med 
farligt godstransporter ska beaktas vid 
framtagandet av detaljplaner inom 150 
meter från transportled för farligt gods. Med 
hänsyn till detta har en riskutredning tagits 
fram (Sweco, 2019-08-30). Länsstyrelsen 
i Skåne anger olika riktlinjer för olika 
typer av markanvändning intill leder med 
transporter av farligt gods. Riskutredningen 
har utifrån dessa riktlinjer undersökt vilket 
skyddsavstånd som är lämpligt i detta fall. 
Åtgärder som kan begränsa konsekvenserna 
vid en olycka med farligt gods föreslås även i 
utredningen.

Planerad verksamhet utmed väg 112 
innefattar industri, lager och kontor med 
lägre persontäthet. Enligt riskutredningen  
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bedöms detta motsvara låg känslighet. Detta 
innebär att det bedöms vara acceptabelt 
att placera byggnader 30 meter från vägen. 
Med hänsyn till farligt gods krävs det dock 
en särskild skyddsbestämmelse gällande 
utrymningsvägar på plankartan för att detta 
ska vara möjligt. 

PÅ PLANKARTAN:

Skydd mot störningar
För byggnad som placeras inom 30-50 
meter från väg  112 ska minst en   
utrymningsväg  placeras i riktning bort från 
vägen

Det råder ett byggnadsfritt avstånd på 30 
meter till både väg 112 och väg 107. Detta 
beror på att Länsstyrelsen, i enlighet med § 47 
väglagen, föreskriver ett utökat byggnadsfritt 
avstånd från 12 till 30 meter på vägarna. Det 
byggnadsfria avståndet säkerställs genom 
en zon mätt från vägområdets gräns med 
prickad mark på plankartan, vilket innebär att 
marken inte får förses med byggnad. 

      
 PÅ PLANKARTAN:

 Marken får inte förses med  
  byggnad. 

ÖVERSVÄMNINGSRISK
Hela planområdet lutar mot syd/
sydväst och avvattnas söderut till Vegeå. 
Dagvattenutredningen (Tyréns, 2020-10-
22) för detaljplanen visar att vid stora 
regn så ansamlas vattnet i lågpunkter 
främst i planområdets västra del. Det 
finns även en stor lågpunkt väster om 
planområdet. Beräkningsresultatet visar 
att lågpunkterna inte överskrider sina 
tröskelvärden (fyllnadsvolymer). Risken för 
en större markavrinning från angränsande 
delavrinningsområdet i väst in till 

planområdet bedöms därför vara låg.
Den fördröjningsvolym som föreslås (se 
mer i avsnittet om dagvatten) innebär att 
fördröjningsmagasinen kan omhänderta 
ett regn med 100 års återkomsttid 
med en varaktighet på 50 minuter och 
klimatfaktor 1,2. Avrinningsområdet för 
planområdet är begränsat, en varaktighet 
på 50 minuter vid ett regn med 100 års 
återkomsttid kan därför anses vara en rimlig 
koncentrationstid och därmed ett tillräckligt 
kraftigt regn att utgå ifrån vid skyfall. Vid 
mer extrema skyfall finns dock risken att 
dagvattenledningsnätet blir överbelastat. 
Den sydvästra delen av fastigheten Kärra 
1:9 är inte planlagd och utgörs av åkermark. 
Marken ligger ungefär en meter lägre än 
angränsande delar av planområdet. Vid 
extrema nederbördstillfällen kan bräddning 
av dagvattensystemet ske till denna yta med 
utjämning inom svämplan innan regnvattnet 
når Vegeå. Utifrån detta resonemang bedöms 
risken för översvämning vid stora skyfall som 
liten.  

I samband med detaljprojektering 
vid genomförandet av detaljplanen är 
höjdsättning viktig för att  undvika instängda 
områden och skydda framtida byggnader 
från översvämning och skador i samband 
med extrema nederbördstillfällen. Området 
bör höjdsättas så att lägsta färdig markhöjd 
ligger något högre än lägsta gatuhöjder. 
Huvudgator kan exempelvis tillämpas 
som skyfallsleder för att styra och avleda 
regnvatten från bebyggelse och infrastruktur. 
Parkeringsytor och grönytor kan till fördel 
sänkas ner 5-10 centimeter för att fungera 
som tillfälliga fördörjningsytor.

TEKNISK FÖRSÖRJNING
VATTEN OCH AVLOPP
Planområdet är beläget utanför verksamhets-
området för allmänna vattentjänster. 
Anslutning av spillvatten och dricksvatten 
kan ske till kommunens VA-system som finns 
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i väg 107. Ängelholms kommun bedömer 
att ledningsnätet har tillräcklig kapacitet. 
En dagvattenutredning (Tyréns, 2020-10-
22) har undersökt hur anslutningen till 
spill- och dricksvattenledningar lämpligast 
kan ske. Utredningen föreslår att spillvatten 
pumpas från lägsta punkt i sydväst upp 
till anslutningspunkten i väg 107. En 
pumpstation behöver i så fall anläggas. Då 
pumpstationen är en förutsättning för att 
fastigheten ska kunna nyttja vattenstjänst 
för spillvatten ägs den av fastighetsägaren. 
Pumpstationen bör placeras så att 
föroreningar från bräddvatten inte kan nå 
Vegeå. För att säkerställa att en pumpstation 
anläggs regleras det på plankartan. 

     
 PÅ PLANKARTAN:

E1  Pumpstation för spillvatten ska  
 finnas

Befintliga VA-ledningar finns i väg 107. 
För att säkra framtida drift och underhåll 
av ledningarna krävs ett säkerhetsavstånd 
om 30 meter. För att säkerställa detta 
avstånd planläggs ett u-område i plankartan, 
vilket innebär att marken är reserverad för 
allmännyttiga underjordiska ledningar. För 
att inte försvåra underhåll av ledningar och 
riskera att rötter kan tränga in får inga träd 
planteras inom u-område, utan endast mindre 
buskar. 

     
 PÅ PLANKARTAN:

 Marken får inte förses med  
  byggnad. 

u1  Markreservat för   
  allmännyttiga underjordiska  
  ledningar

DIKNINGSFÖRETAG
Planområdets västra del berörs av Kärra 
dikningsföretag 1955. Dikningsföretaget 
består av en ledning som går i nord-
sydlig riktning genom fastigheten med en 
ledningsdimension på 600 mm och 700 mm. 
Enligt uppgifter från Kärra dikningsföretag 
avvattnas ett cirka 335 hektar stort område 
genom Kärra 1:9 i en kulverterad ledning.  
Rörledningarna är dimensionerade för 
att kunna avleda en största avrinning 
motsvarande 1,2 liter per sekund per hektar.
Dikningsföretagets dagvattenledning har sitt 
utlopp i ett öppet dike söder om Kärra 1:9. 
Recipient för dikningsföretaget är Vegeå. 

Dikningsföretagets ledningar föreslås flyttas 
och läggas i ny planerad vägstruktur. En 
förändring av dikningsföretaget, som flytt 
av dess befintliga ledningar, kan komma att 
kräva en omprövning av dikningsföretaget. 

Uppdrag: 293693, Kärra 1:9, Norra Varalöv - Utredningar DP 2019-09-02

Beställare: Catena Projekt AB Granskningskopia

O:\HBG\293693\R\_Text\190902 Dagvattenutredning Kärra 1_9_Granskningshandling.docx
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Figur 5 Dikningsföretag Kärra 1955 med båtnadsområde, källa VISS (Länsstyrelsen).

Figur 6 Översiktskarta från akt för dikningsföretag Kärra 1955. Blåmarkerade områden markerar
avrinningsområde (ca 335 ha) som bedöms belasta Kärra 1:9 i norr. Röd pil markerar ungefärligt läge där
avrinningsområdet avrinner i till Kärra 1:9 i ledning. Observera att väg E6 inte finns med kartan, som
numer går igenom avrinningsområdet.

Vege å

Kärra 1:9

Kartan visar dikningsföretagets ledning och 
båtnadsområde. Karta: Ängelholms kommun
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DAGVATTEN
Planförslaget medför att befintlig åkermark 
till stor del kommer att ersättas med 
hårdgjorda ytor. Markens förutsättningar 
att infiltrera dagvatten kommer därmed att 
förändras. Kommunalt verksamhetsområde 
för dagvatten finns inte för området 
och därför måste hantering av dagvatten 
ske lokalt inom fastigheten. En 
dagvattenutredning (Tyréns, 2020-10-
22) är utförd med syfte att bland annat 
studera förutsättningar och behov av 
dagvattenhantering för den planerade 
exploateringen. 

Utjämningsvolym 
Planområdet kommer att utgöras av 
ett eget dagvattensystem med utlopp i 
Vegeå. Dagvattnet föreslås avledas till 
Kärra dikningsföretag med ett flöde 
motsvarande naturlig avrinning om 0,9 liter 
per sekund per hektar. Utifrån detta flöde 

har en översiktlig beräkning utförts för att 
redogöra en dagvattenvolym som behöver 
fördröjas inom området. Utredningen 
har beräknat fördröjningsvolym 
utifrån en hårdgörningsgrad på 70 %.  
Beräkningen har utförts för regn med 
10 års återkomsttid och 1,2 klimatfaktor, 
motsvarande återkomsttid för trycklinje 
i marknivå för gles bostadsbebyggelse. 
Utifrån ovanstående förutsättningar 
beräknas total utjämningsvolym 
för dammsystem bli cirka 20 200 
kubikmeter. Med sammanställda 
dimensioneringsuppgifter som bräddnivå, 
släntlutning, reglerdjup och längslutning 
blir motsvararande yta för dammsystemet 
cirka 33 600 kvadratmeter. 

Principlösning för dagvatten
Principlösningen innebär att tre större 
sammankopplade dammar (A-C) belägna 
i den sydvästra delen av planområdet 

1(4)

Tyréns AB 205 19 Malmö
Besök: Isbergs gata 15
Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se
Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986

BILAGA 2 PRINCIPLÖSNING DAGVATTEN

Delavrinningsområde A:
Delavrinningsområde A: ca 13.6 ha
Sammansatt avrinningskoefficient: 0,64
Utjämningsvolym: 5700 m3

Delavrinningsområde B:
Delavrinningsområde B: ca 18,7 ha
Sammansatt avrinningskoefficient: 0,61
Utjämningsvolym: 7400 m3

Delavrinningsområde C:
Delavrinningsområde C: ca 16,7 ha
Sammansatt avrinningskoefficient: 0,57
Utjämningsvolym: 6100 m3

Principlösning dammsystem:
Bottennivå (reglerbotten): +4,8
Bräddnivå: +5,55
Släntlutning: 1:4
Reglerdjup (m): 0,75
Längslutning: 1 ‰
Reglerat utsläppsflöde: 44 l/s (0,9 l/s per hektar)

Utjämningsvolym dammar (m3):
Damm 1: 5300
Damm 2: 6900
Damm 3: 8000

Dikningsföretag:
 Dikningsföretagets ledningsstråk behöver

läggas om, förslagsvis i den gatustruktur som
föreslås i situationsplanen (nord-sydlig
riktning)

 Dikningsföretag behöver ledas under det
föreslagna dammsystemet

 Anslutning av planområdets dagvatten till
dikningsföretaget görs i fastighetens södra
del. Behöver klargöras i projekteringsskede.

Övrigt:
 Dike utformas i dammbotten, dimensioneras

för exempelvis ett 1 årsregn.
 Vattenspegel kan möjliggöras för förslagsvis

någon av dammarna
 Bräddnivå ska vara under färdig golvhöjd
 Oljeavskiljare ska installeras på parkerings-

och angöringytor.
 Sandfång samt fördröjningsmagasin med

sedimentationsmöjlighet och växlighet för
näringsämnes upptag.

Delavrinningsområde A

Delavrinningsområde B

Delavrinningsområde C

Avvattning delavrinningsområde

Längslutning dammar

Förslag på diken

Damm 1

Damm 2

Damm 3

Figur 1 Principlösning bestående av fördröjningsdamm 1-3, diken och delavrinningsområde A-C.

Principlösning bestående av fördröjningsdamm 1, 2 och 3, diken samt delavrinningsområde A-C. 
Illustration: Tyréns dagvattenutredning. 
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ska fördröja områdets regnvatten. 
Planområdet föreslås utgöras av både 
ett öppet dagvattensystem samt ett 
ledningsnätssystem. Delavrinningsområde 
A är beläget i ett flackt område. Området 
kan med fördel utformas med öppna 
diken, där regnvatten kan avrinna till 
dagvattensystemet. Delavrinningsområde 
B och C är belägna på högre marknivåer. 
Dessa områden kan därför utgöras av ett 
dagvattenledningssystem och ett öppet 
dikessystem. Avrinningsstråken är tänkt att 
följa föreslagen vägstruktur. 

Vid extrem nederbörd kan bräddning av 
dammsystemen ske till det torvområde 
som ligger sydväst om planområdet. 
Torvområdet kan då fungera som ett 
naturligt översvämningsområde.

För att säkerställa att det finns tillräckligt 
stora ytor för fördröjning av dagvattnet har 
en yta på över 36 000 kvadratmeter avsatts 
som natur med enskilt huvudmannaskap 
kombinerat med en bestämmelse om 
att dagvattenmagasin ska finnas. En 
planbestämmelse om att endast 70% av 
fastighetsarean får hårdgöras tillförs även 
plankartan, då detta är en förutsättning för att 
klara beräknad fördröjning. 

PÅ PLANKARTAN:

NATUR1 Naturområde

n3  Dagvattenmagasin ska   
  finnas

Utförande
Endast 70% av fastighetsarean får hårdgöras

Startbesked får inte ges för ny byggnation 
förrän erforderlig dagvattenlösning för 
aktuell etapp är säkerställd. Detta för att 
kunna säkerställa att dagvattenlösningen 

fungerar med avledning i området till 
dagvattenmagasin.

PÅ PLANKARTAN:

Villkor för startbesked
Startbesked får inte ges för ny byggnation 
förrän en anmälan om dagvattenrening är 
prövad och godkänd, samt säkerställande 
av erforderlig dagvattenlösning för aktuell 
etapp har kommit till stånd

Området kommer att byggas ut i etapper. 
Den östra delen av planområdet är sannolikt 
den del som först kommer att exploateras. Då 
det finns en osäkerhet kring när i tiden hela 
området kommer att vara fullt utbyggt så bör 
även dagvattenlösningen byggas ut i etapper. 
Detta då en för stor dagvattenanläggning 
tenderar att bli torrlagd och igenväxt 
vilket kan skapa onödiga skötsel- och 
driftkostnader.  

DAGVATTENRENING  
Dagvattnet från planområdet planeras att 
avledas via Kärra dikningsföretag som har 
sitt utlopp i Vegeå. Även om åtgärder har 
vidtagits för att minska näringspåverkan från 
jordbruk bedöms Vegeå ha dålig ekologisk 
status med hänsyn till näringsämnen. 
Föreslagen exploatering bedöms innebära 
en minskning av näringspåverkan på Vegeå 
som idag medförs från gödningsmedel som 
sprids på åkermarken. Framtida föroreningar 
kommer istället framförallt att komma 
från trafik och trafikbelastade ytor. Från 
vägtransportsystemet tillförs tungmetaller i 
form av bland annat kadmium, krom, koppar, 
nickel och zink. Även partiklar från asfalt och 
däck är en framtida föroreningsbelastning. 
Läckage av olja, bensin, diesel och övriga 
petroleumprodukter måste omhändertas och 
får inte belasta recipienten.  

För att inte öka föroreningsbelastningen till 
Vegeå behövs reningsanläggningar. 
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Dagvatten på vägar och på verksamhetsytor 
som angöringsytor och parkeringsplatser 
ska renas genom oljeavskiljare. Detta för 
att omhänderta petroleumprodukter innan 
dagvattnet avleds vidare i det interna 
dagvattensystemet. För omhändertagande av 
föroreningar i fast form föreslås sandfång 
för ökad sedimentationsmöjlighet. Rådande 
utsläppskrav till dikningsföretaget innebär att 
tömningsflödet från dagvattenmagasinen är 
begränsade och att tömningstiderna är långa. 
De långa uppehållstiderna innebär en högre 
reningsgrad och möjliggör att partiklar i 
suspenderad fas kan sedimentera.

För att minska underhållningsarbetet 
är det rekommenderat att anlägga en 
försedimentationsdamm där grövre 
sediment kan fångas upp och ansamlas. 
Långsmala dammar anses ofta ha en högre 
reningseffekt. En timglasutformning är 
exempel på utformning där djupzoner kan 
placeras vid respektive ände. Djupzoner 
främjar sedimentation av fasta föroreningar, 
då vattnets hastighet reduceras. Växter 
som tål både torka och stående vatten 
rekommenderas att planteras i etapper längs 
med magasinen. För att möjliggöra åtkomst 
och övrigt underhåll av dagvattenmagasin bör 
serviceväg anläggas. 

Innan byggnation kan uppföras ska 
anmälan om dagvattenrening vara prövad av 
Miljöenheten.

BRANDVATTENFÖRSÖRJNING 
Räddningstjänsten ställer krav på att 
avståndet mellan brandposter maximalt 
ska vara 150 meter samt att avståndet 
mellan brandposter och uppställningsplats 
för släckbil inte ska överstiga 75 meter. 
Om avsteg från detta ska göras behöver 
lösningen förankras hos Räddningstjänsten 
Skåne Nordväst. Beroende på byggnadernas 
storlek samt avstånd till brandposter kan 
kompletterande brandposter behövas inne på 
fastigheten.

Framtagen dagvattenutredning (Tyrens, 
2020-10-22) föreslår en principlösning 
för brandvattenförsörjning med en 
anslutningspunkt. En större servisledning 
längs med en infartsväg kan förses med 
brandposter enligt överenskommelse 
med Räddningstjänsten. Därefter mindre 
förgreningar/dimensioner till områdets olika 
byggnader. 

VÄRME
En gasledning tillhörande E.ON finns utmed 
väg 107. Ledningen ligger på den östra sidan 
av vägen, minst 10 meter från planområdets 
gräns. Planförslaget bedöms därför inte 
påverka ledningen. 

Weum Gas har distributionsledningar för 
gas öster om väg 107. Det är därför möjligt 
att ansluta planområdet till försörjning med 
biogas/naturgas.

EL
Planområdet ligger inom E.ON:s 
eldistributionsområde. Inom planområdet 
har E.ON markförlagd låg- och 
högspänningskabel, lågspänningsluftledning, 
kabelskåp, samt en transformatorstation. 
Befintliga kablar och ledningar inom området 
kommer sannolikt att avlägsnas eller flyttas 
i samband med föreslagen exploatering. 
Förslagsvis kan de förläggas i ny gatustruktur 
inom området. En eventuell flytt ska bekostas 
av den som initierar åtgärden och gör flytten 
nödvändig. 
 
Det kommer att krävas nya 
transformatorstationer inom planområdet 
för att försörja planerad utbyggnad med 
el. Framtida elbehov uppskattas utifrån 
liknande verksamhetsområden kunna uppgå 
till 5000-8000A. Osäkerheten beror bland 
annat på vilka typer av verksamheter som 
etableras och hur väl dessa kan samverka 
för effektivt nyttjande av resurserna. Tanken 
är även att det ska finnas solceller som 
ska stå för en del av elförsörjningen. En 
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bestämmelse om att transformatorstation 
ska finnas införs på plankartan. Stationer kan 
uppföras efter behov i takt med att området 
byggs ut. Minsta tillåtna avstånd mellan 
transformatorstation i byggnad och brännbar 
byggnadsdel eller brännbart upplag är 5 
meter.

     
 PÅ PLANKARTAN:

E1  Transformatorstation ska finnas

TELE OCH INTERNET
Optokabel nationellt stomnät finns utmed 
Helsingborgsvägen men berörs inte av 
planförslaget. 

Skanova har ledningar inom planområdet. 
Inga ledningsrätter finns för dessa ledningar. 

AVFALL
Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) 
sköter sophanteringen och återvinningen i 
Ängelholms kommun. 

KONSEKVENSER
MILJÖKVALITETSNORMER
LUFTKVALITET
Samtliga luftkvalitetsmätningar som 
genomförts i Ängelholms kommun har 
visat på värden under miljökvalitetsnormen. 
Mätningarna är genomförda 2014 och 
2017. Resultatet av mätningarna visar en 
luftkvalitet som även uppfyller de nationella 
miljömålen, med undantag för luftpartiklar. 
En dominerande källa till höga halter av 
grova partiklar (PM10) i gatumiljö i svenska 
tätorter är slitage av vägbeläggning, bromsar, 
däck och vägsand. Slitaget uppstår främst vid 
användningen av dubbdäck. Nya data pekar 
på att slitagepartiklar i omgivningsluften 
påverkar vår hälsa. 

Detaljplanen medför utbyggnad av 
transportalstrande verksamheter. Detta kan 
påverka luftkvaliteten, dock inte i sådan 

omfattning att miljökvalitetsnormerna 
riskerar att överskridas. Planområdet har även 
en strategisk placering nära E6/E20 och E4 
som redan idag har stora trafikflöden.  

VATTENKVALITET
Vattenförekomster i anslutning till 
planområdet utgörs av Vegeå. Enligt 
VISS, Vatteninformation i Sverige, har den 
Ekologiska potentialen i Vegeå klassificerats 
som dålig. Detta beror på att den nedre delen 
av Vegeå, mot Skälderviken, bedöms ha en 
dålig status. Den främsta orsaken till detta 
är kraftig näringspåverkan. Den kemiska 
statusen har klassificerats till uppnår ej god 
kemisk ytvattenstatus. Med undantag av 
kvicksilver bedöms den kemiska statusen 
som god. Det är viktigt att planförslaget 
inte påverkar vattenförekomsten så att 
miljökvalitetsnormerna försämras. 

Dagvatten (MKN)
Vegeå bedöms ha dålig ekologisk potential, 
främst på grund av kraftig näringspåverkan. 
Planförslaget bedöms innebära en 
minskning av denna påverkan. Dock krävs 
reningsanläggningar i form av exempelvis 
oljeavskiljare, sandfång och översilningsytor 
för att föreslagen exploatering inte ska 
påverka miljökvalitetsnormen. Även stora 
fördröjningsytor skapar goda förutsättningar 
för sedimentering av partiklar. Läs mer under 
rubriken ”Dagvattenrening”.  Med föreslagna 
åtgärder bedöms detaljplanen inte innebära 
negativ påverkan på miljökvalitetsnormer 
vatten. 

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)
Planområdet kan anslutas till det kommunala 
dricksvattennätet vilket innebär att uttag av 
grundvatten inte kommer att ske.
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MILJÖMÅL 
Sveriges miljömålssystem innehåller ett 
generationsmål, sexton miljökvalitetsmål och 
tjugoåtta etappmål. De 16 miljökvalitetsmålen 
beskriver det tillstånd i den svenska miljön 
som miljöarbetet ska leda till. 

Detaljplanen medför att värdefull 
jordbruksmark kommer att ianspråktas. Detta 
är inte i linje med miljökvalitetsmålen ”ett 
rikt odlingslandskap” och ”ett rikt växt- och 
djurliv”. 

Detaljplanens påverkan på luftkvaliteten och 
svavelutsläpp bedöms som negativa då det är 
en transportintensiv verksamhet som föreslås. 
Detta går inte i linje med miljökvalitetsmålet 
”begränsad klimatpåverkan”. Den ökade 
transporten till och från området bedöms 
få en negativ inverkan lokalt, men samtidigt 
kan den ha mindre påverkan i andra delar 
av regionen när viss trafik omdirigeras 
till Ängelholm. Om framtida anställda på 
området har en arbetsplats närmare hemmet 
idag, alternativt inte kör bil till arbetet alls 
i nuläget, så kommer nettoeffekten för 
personbilar att resultera i ökade utsläpp. 
Resultatet blir dock tvärtom ifall de kör en 
längre sträcka till jobbet i dagsläget. Området 
läge bedöms vara fördelaktigt utifrån närhet 
till infrastruktur samt att det bedöms vara 
positivt att samla verksamheter i ett kluster. 
Detta kan även skapa bättre förutsättningar 
för god kollektivtrafik med högre turtäthet 
vilket kan bidra till ett minskat bilberoende. 
Det finns även en pågående utveckling och 
omställning till mer eldrivna fordon vilket på 
sikt kan minska påverkan på klimatet. 

Detaljplanen bedöms innebära en minskning 
av näringspåverkan på Vegeå vilket är i linje 
med miljökvalitetsmålet ”ingen övergödning” 
och ”levande sjöar och vattendrag”.  

EKOLOGISKA KONSEKVENSER
Detaljplanen bedöms innebära negativa 
konsekvenser på biotopskyddad trädallé. 
Kompensation för biotopen kommer 
att genomföras. Detaljplanen medför 
ökade transporter vilket är negativt ur 
miljösynpunkt. Ny busshållplats intill 
området skapar dock goda förutsättningar 
att färdas kollektivt. Detaljplanen ianspråktar 
värdefull odlingsbar jordbruksmark som 
sannolikt inte går att återställa. 

SOCIALA KONSEKVENSER
Detaljplanen medger verksamheter 
som kan skapa arbetstillfällen vilket kan 
leda till ökad sysselsättning, möjliggöra 
ett högre deltagande i samhället samt 
förbättra socioekonomiska förhållanden. 
En ny busshållplats intill planområdet 
skapar förbättrad tillgänglighet och goda 
förutsättningar att färdas kollektivt till och 
från arbetet. 

BARNKONVENTIONEN
Utformningen av det offentliga rummet 
ska ligga i linje med samhällets åtagande 
gentemot Barnkonventionen. Detta handlar 
om att säkerställa och utveckla miljöer där 
barn och unga kan ges en trygg, trivsam och 
tillgänglig plats där de kan vistas på egna 
villkor. Markanvändningen som planförslaget 
möjliggör anses inte vara ämnad för vistelse 
av barn och unga i någon större utsträckning. 
Därför bedöms det inte finnas något 
behov av att ta särskild hänsyn till detta i 
detaljplanen.  

EKONOMISKA KONSEKVENSER
Detaljplanen möjliggör för en 
verksamhetsetablering som kan skapa 
fler arbetstillfällen inom kommunen. 
Omkringliggande befintlig infrastruktur 
nyttjas, men även nya gator behöver 
anläggas på kvartersmark inom planområdet. 
Närheten till E6/E20 gynnar också 
verksamhetsetablering i ett samlat område.
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MELLANKOMMUNALA FRÅGOR
Planområdet är inte utpekat i Ängelholms 
översiktsplan. Detta innebär att 
grannkommuner inte har fått möjlighet att 
ta ställning till föreslaget utbyggnadsområde. 
En etablering av den omfattning som 
detaljplanen föreslår kan påverka 
angränsande kommuner gällande frågor 
som ökade transporter, buller, hushållning 
med jordbruksmark och arbetstillfällen. 
Planförslaget samråds därför med berörda 
kommuner under planprocessen.

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 utökat 
planförfarande.

GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden är 10 år från den dag 
planen vinner fått kraft. 

ORGANISATORISKA FRÅGOR
TIDPLAN
Detaljplanen förväntas kunna antas av 
Kommunfullmäktige andra kvartalet 2021.

HUVUDMANNASKAP
Marken inom planområdet har inte 
kommunalt huvudmannaskap. Detta innebär 
att anläggning och drift av eventuella gator 
och grönområden inte belastar kommunen. 

Allmänna ytor inom planområdet har 
enskilt huvudmannaskap. En del av de 
allmänna ytornas huvudsakliga syfte är 
hantering och fördröjning av dagvatten. 
Då planområdet inte ingår i kommunens 
verksamhetsområde för dagvatten bedöms 
det som lämpligt att huvudmannaskapet är 

enskilt. Det enskilda huvudmannaskapet 
innebär att iordningställde, drift och 
underhåll av dagvattenanläggning, gator och 
grönområden bekostas av fastighetsägaren. 
Om fastigheten ska styckas av ligger 
ansvaret för allmän plats på fastighetsägarna 
gemensamt. En gemensamhetsanläggning 
kan bildas för att reglera ansvar och 
kostnader för utförande och drift mellan de 
fastighetsägare som använder anläggningen. 
Om en gemensamhetsanläggning bildas är 
det förenat med förrättningskostnader hos 
Lantmäteriet.

De allmänna ytorna med enskilt 
huvudmannaskap avses inte användas 
för allmänheten utan bedöms nyttjas och 
vara till gagn för den/de fastigheter som 
ingår inom planområdet. Området har 
tidigare varit privat och har inte använts av 
allmänheten i exempelvis rekreativa syften. 
Området kommer fortsatt att vara privat och 
allmänhetens tillträde till platsen bedöms 
därför inte vara av någon större vikt.

ANSVARSFÖRDELNING
Planområdet ingår inte i kommunens 
verksamhetsområde för dagvatten.

Inom kvartersmark ansvarar berörd 
markägare/exploatör för byggnation och 
anläggningsarbeten. Exploatör är Queenswall 
2 AB. 

AVTAL
Trafikverket och kommunen arbetar med 
en åtgärdsvalsstudie för att finna lösningar 
kring problematiken med den beräknade 
kapacitetsbristen i trafikplats Norra 
Varalöv med omnejd. Finansiering av de 
åtgärder som bedöms som nödvändiga 
utifrån pågående åtgärdsvalsstudies resultat 
kommer att regleras i medfinansieringsavtal 
mellan kommunen och Trafikverket. Då 
finansieringen avser investering i statlig 
transportinfrastruktur kan kommunen 
i sin tur komma att fördela en del av 
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kommunens kostnader på fastighetsägare/
exploatör som har nytta av åtgärden. Detta 
sker genom medfinansieringsersättning och 
regleras i exploateringsavtalet. Kommunen 
behöver då ha antagit riktlinjer för hur 
medfinansieringsersättningen ska beräknas. 

EXPLOATERINGSAVTAL
I samband med detaljplanen kommer ett 
exploateringsavtal att upprättats mellan
Ängelholms kommun och exploatören
Queenswall 2 AB. Syftet med avtalet är att 
säkerställa genomförandet av detaljplanen 
och fördela kostnader och ansvar. Avtalet 
behandlar huvudsakligen följande frågor:

• Reglering av kostnader för trafikåtgärder. 
Både avseende Trafikplats Norra Varalöv 
samt trafikåtgärder i direkt anslutning till 
planområdet. 

• Reglering av kostnader och 
genomförande av trädplanteringar och 
vegetationsridåer.    

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR  
FASTIGHETSBILDNINGSÅTGÄRDER
Förvärvstillstånd krävs för att marken ska 
kunna köpas av en juridisk person. Tillståndet 
söks hos Jordbruksverket. 

Om planområdet delas upp i flera 
fastigheter med olika ägare kan en 
gemensamhetsanläggning bildas för 
gator och dagvattenhantering. Om en 
gemensamhetsanläggning bildas är det 
förenat med förrättningskostnader hos 
Lantmäteriet.

Ska dikningsföretaget flyttas behöver en 
omprövning ske. Det sker i en separat 
process och hanteras i mark- och 
miljödomstolen.

LEDNINGSRÄTT OCH SERVITUT 
Det finns flertalet rättigheter inom 
fastigheten i form av avtalsservitut och 
officialservitut. Bland annat finns det  en 

ledningsrätt med osäker utbredning i 
planområdets sydvästra del. Det finns 
även ett avtalsservitut mellan fastigheterna 
Kärra 1:9 och Kärra 1:21. Avtalet gäller 
rätt att lägga ner och för all framtid 
bibehålla VA-ledningar i den norra delen 
av fastigheten Kärra 1:9. E.ON har enligt 
avtalsservitut markförlagda ledningar samt 
en transformatorstation på fastigheten. Även 
en lågspänningsluftledning finns. Befintliga 
kablar och ledningar inom området kommer 
sannolikt att avlägsnas eller flyttas i samband 
med föreslagen exploatering. 
 
Skanova har ledningar inom planområdet 
men ingen ledningsrätt finns. Skanova önskar 
att så långt som möjligt behålla befintliga 
kabel-anläggningars nuvarande läge för att 
undvika olägenheter och kostnader som 
uppkommer i samband med flyttning.  

Befintligt servitut för kommunens VA-
ledningar bekräftas i detaljplanen med ett 
u-område. 

Det finns ett avtalsservitut för den gång- 
och cykelväg som ligger längs med östra 
gränsen av planområdet. Det finns även ett 
officialservitut för väg. 

Vid utbyggnad inom planområdet ska 
hänsyn tas till befintliga ledningar. Om 
dessa måste flyttas, eller om särskilda 
skyddsåtgärder behöver vidtas, ska detta 
generellt bekostas av den som initierar 
åtgärden och gör en flytt nödvändig, om 
inte annat följer av avtalsförhållandet mellan 
markägaren och ledningshavaren. En del 
ledningar som förläggs inom kvartersmark 
kan behöva tryggas genom ledningsrätt 
eller servitut. Detta kan göras i samband 
med fastighetsbildning. Att trygga ledningar 
genom ledningsrätt eller annan rättighet är 
förenat med förrättningskostnader. 
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EKONOMISKA FRÅGOR
ANSVARSFÖRDELNING
Exploatörens ambition är att behålla 
planområdet inom en fastighet, men 
i det fall avstyckning  eller andra 
fastighetsbildningsåtgärder sker i framtiden 
så tillkommer förrättningskostnader hos 
Lantmäteriet. Det är fastighetsägaren som 
står för  dessa kostnader, förutsatt att inga 
andra överenskommelser är gjorda. 

Fastighetsägaren ansvarar för och bekostar 
bullerskyddsåtgärder om detta behövs för att 
klara gällande bullerriktvärden.

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

Detaljplanen reglerar inte någon mark med 
kommunalt huvudmannaskap. Därför innebär 
genomförandet av planen inga anläggnings- 
eller driftkostnader för kommunen. Då 
detaljplanen bedöms påverka riksintresse 
väg (Trafikplats Norra Varalöv) kan 
identifierade åtgärder på vägnätet i framtagen 
åtgärdsvalsstudie delvis belasta kommunen. 
Ett avtal som fastställer fördelning av dessa 
kostnader ska skrivas med Trafikverket 
innan detaljplanen antas. Kommunen kan i 
sin tur fördela en del av dessa kostnader på 
fastighetsägare/exploatör. 

Planen ekonomiska konsekvenser för 
exploatören är dels de som behandlas 
i exploateringsavtalet (se rubrik 
Exploateringsavtal). Andra kostnader 
kopplade till detaljplanens genomförande 
är arkeologisk slutundersökning. Det kan 
även uppkomma kostnader i samband med 
omläggning av dikningsföretagets ledning. 
Detta regleras dock i separat process. 

MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER
Planhandlingarna har upprättats av 
planarkitekt Amelie Hillåker, Planenheten.  
Fastighetsförteckningen har framtagits av 
Anna Simes, Kart- och mätenheten. Övriga 
som varit delaktiga i planarbetet är
Katinka Lovén, Anna Heyden och Ilir 
Musa, Planenheten, Helena Östling och 
Jenni Wehrmann, f.d. Planchefer, Pernilla 
Theselius, Stadsarkitekt, Roger Karlsson, VA-
enheten, Aino Ruusuvuori, Andreas Cleve 
och Rose-Marie Stigsdotter, Miljöenheten, 
Hanna Bengtsson, enheten för Natur och 
Ekologisk hållbarhet, Camilla Lundgren 
och Annica Jörgensen, Stadsmiljöenheten, 
Veronica Kippner och Anton Nyroos, 
Bygglovsenheten samt Annika Andersson, 
Mark- och exploateringsenheten.
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Information om behandling av personuppgifter (GDPR)
Som information vill vi upplysa om att personuppgifter som inkommer i ärendet behandlas endast i detta specifika planärende samt vid utläm-
nande av handlingar enligt offentlighetsprincipen. Den rättsliga grunden för behandlingen är myndighetsutövning enligt PBL. Källor: Till fastig-
hetsförteckning är; fastighetsinformationsregistret (FIR), statens personadressregister (SPAR). Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig. Om 
du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter används eller om du vill att dessa skall ändras är vi tacksamma för skriftligt besked 
om detta till Kommunstyrelsen, 262 80 Ängelholm.

Samhälle/Planenheten

Ängelholm den 28 oktober 2020

Linda Svederberg
Planchef

Amelie Hillåker
Planarkitekt
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Upprättad av Samhälle/
Planenheten 

Ängelholms kommun
2020-10-28


