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Sammanfattning 

Bakgrunden till föreliggande rapport är att Planenheten på Ängelholms kommun har fått i uppdrag att ta 
fram en detaljplan för fastigheten Kärra 1:9, belägen utanför Ängelholms tätort. Detaljplanen ska pröva 
möjligheten att etablera ett nytt logistik- och lagerområde på platsen som idag primärt utgörs av 
jordbruksmark. I Ängelholms kommuns Översiktsplan 2035 är Kärra 1:9 inte planlagt för bebyggelse, utan 
markerat som slättlandskap. Enligt kommunens översiktsplan ska det göras en samhällsekonomisk 
bedömning vid ianspråktagande av jordbruksmark som inte är utpekad i översiktsplanen. Syftet med 
detta uppdrag var att genomföra en sådan samhällsekonomisk analys som ska bistå beslutsunderlaget 
kopplat till detaljplanen. Inom ramen för uppdraget har samhällsekonomiska konsekvenser till följd av 
åtgärdsalternativet, dvs. den planerade etableringen av logistik- och lagerområdet, identifierats och 
sammanställas. I rapporten ges en översiktlig redogörelse av referens- respektive åtgärdsalternativet 
samt kvalitativa beskrivningar av åtgärdsalternativets effekter i relation till referensalternativet. För de 
huvudsakliga kostnaderna och nyttorna ges även monetära uppskattningar. Dessa är 

• Ökad produktion av varor och tjänster (+) 

• Förlorad livsmedelsproduktion (-) 

• Förändrat landskap och påverkan på landskapsknutna värden (-) 

• Påverkan från ökad transport (-) 

Enligt de värderingar som har genomförts överstiger nyttorna i åtgärdsalternativet dess kostnader. Dock 
är rapportens analys föremål för flera osäkerheter såsom värdet av en allt knappare mängd 
jordbruksmark och antalet personer som kommer att tas ut arbetslöshet till följd av de nya 
arbetstillfällena i åtgärdsalternativet.  

Resultatet av de genomförda beräkningarna i denna studie bör sedan jämföras med projektkostnaden för 
att bygga området, samt förväntad värdeökning på fastigheten som ett resultat av byggnationen. Något 
som kan behöva undersökas ytterligare är hur nettoeffekten på trafiken ser ut nationellt sett. Av Swecos 
trafikanalys framgår att trafikalstringen lokalt kommer öka, och kostnaden av luftutsläpp kan vara 
betydande om denna trafikalstring motsvarar en nettoökning. Dessutom finns andra viktiga underlag att 
ta i beaktande vid ett beslut om etableringen som inte ingår i denna typ av samhällsekonomisk 
konsekvensanalys, t.ex. hur kommunens skatteintäkter ökar eller hur människors välmående ökar av att 
komma ur arbetslöshet.    
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1. Inledning 

Bakgrund 

Bakgrunden till föreliggande rapport är att Planenheten på Ängelholms kommun har fått i uppdrag att ta 
fram en detaljplan för fastigheten Kärra 1:9, belägen i Norra Varlöv ungefär 5 km söder om Ängelholms 
tätort. Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att etablera ett verksamhetsområde för logistik- och 
lagerverksamhet på fastigheten, vilken idag primärt består av jordbruksmark.  

I Ängelholms kommuns Översiktsplan 2035 är Kärra 1:9 inte planlagt för bebyggelse, utan markerat som 
slättlandskap. Enligt 3 kap. 4 § andra stycket i miljöbalken framgår att brukningsvärd jordbruksmark 
endast får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar om det behövs för att tillgodose väsentliga 
samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt 
genom att annan mark tas i anspråk. I kommunens översiktsplan uttrycks även att åkermark i möjligaste 
mån ska bevaras och innan nya beslut om att bygga på åkermark tas ska en konsekvensbeskrivning och en 
samhällsekonomisk bedömning genomföras (Ängelholms kommun, 2018). Föreliggande analys föranleds 
således av att det enligt kommunens översiktsplan ska göras en samhällsekonomisk bedömning vid 
ianspråktagande av jordbruksmark som inte är utpekad i översiktsplanen.  

Syfte 

Syftet med uppdraget är att ge ett tillägg till beslutsunderlaget kopplat till detaljplanen genom att 
identifiera och sammanställa positiva och negativa samhällsekonomiska konsekvenser (nyttor och 
kostnader) för samhället till följd av etableringen av det logistik- och lagerområde som är på förslag i 
Norra Varalöv. 

Genomförande 

Analysen bygger på rådande metod för samhällsekonomisk konsekvensanalys enligt Naturvårdsverket 
(2014). Den är avgränsad såtillvida att analysen berör ett begränsat geografiskt område. I rapporten 
kommer vissa samhällsekonomiska konsekvenser att uttryckas i kronor (monetära värden) och andra 
beskrivas kvalitativt, ifall lättillgänglig information inte möjliggör kvantifieringar av belopp. Identifieringen 
av det nya verksamhetsområdets samhällsekonomiska konsekvenser bygger i stor utsträckning på de 
utredningar som tagits fram till miljökonsekvensbeskrivningen av den nya detaljplanen. Genom denna 
inledande process har analysen sedan avgränsats till att fokusera på de konsekvenser där etableringen 
kan förväntas ha en betydande påverkan jämfört med referensalternativet. 
 
Slutligen sammanställs kostnads- och nyttoposter och slutsatser dras kring detaljplanens 
samhällsekonomiska lönsamhet. Eftersom det inte finns utrymme i uppdraget för en fullskalig 
kostnadsnyttoanalys som inkluderar en beräkning av nettonuvärdet kommer dock luckor gällande 
lönsamheten förekomma (bland annat saknas i nuläget en beräkning av projektkostnaden för själva 
ombyggnationen av området, samt förväntad värdeökning på fastigheten). För att underlätta 
beslutsfattande kring planförslaget kommer också osäkerheter i bedömningarna av konsekvenserna 
redovisas och påverkan på slutsatser om lönsamheten diskuteras. Vidare identifieras eventuella 
ytterligare utredningsbehov.  
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2. Metod 

Samhällsekonomisk konsekvensanalys  

En samhällsekonomisk konsekvensanalys innebär i enkelhet att positiva och negativa konsekvenser av ett 
projekt identifieras, värderas och sammanställs (Naturvårdsverket, 2014). Samhällsekonomiska 
konsekvenser kan innebära finansiella effekter, t.ex. investeringskostnader och intäkter i verksamheter, 
men också bredare samhällsekonomiska kostnader eller nyttor förknippade med påverkan på 
naturvärden och ekosystemtjänster. Nedan redogörs i korthet för hur en samhällsekonomisk analys ur ett 
kostnads-nyttoperspektiv kan gå till. För en grundlig genomgång av samhällsekonomisk konsekvensanalys 
av miljöprojekt se Naturvårdsverket (2014).  

En kostnads-nyttoanalys (Cost Benefit Analysis, CBA) tar sin utgångpunkt i välfärd som den definieras 
inom ekonomisk teori. Den grundläggande frågan i en sådan analys är därför huruvida ett ”projekt” (ordet 
projekt syftar här även på exempelvis åtgärder och lagförslag) ökar nettovälbefinnandet i samhället. 
Poängen med en CBA är alltså inte att beräkna vinster utan att se hur välbefinnandet förändras. Detta 
utgör också grunden för det faktum att en CBA besvarar frågor om samhällsekonomisk lönsamhet och 
inte privatekonomiska vinster. Den senare är inte heller ett nödvändigt kriterium för den förra: enskilda 
individer och företag kan förlora pengar på något som är samhällsekonomiskt lönsamt.  

För att kunna identifiera konsekvenserna behöver ett referensalternativ beskrivas, dvs. hur utvecklingen 
hade sett ut över tid om projektet inte genomförs, och jämföras med utvecklingen vid en ombyggnad och 
etablering av logistik- och lagerverksamheten enligt planförslaget (åtgärdsalternativet).  

Att uttrycka konsekvenser i kronor och öre, en så kallad monetär värdering, är ofta fördelaktigt då ett 
sådant resultat är enkelt och tydligt att kommunicera samt går att jämföra med finansiella effekter. Dock 
är en monetär värdering inte alltid möjlig att göra om underlag eller passande värderingsmetoder saknas. 
Värderingen kan istället uttryckas i ord (kvalitativ värdering), med hjälp av poängskala (semi-kvantitativ 
värdering), eller genom någon fysisk enhet, exempelvis antal besök i ett rekreationsområde (kvantitativ 
värdering) (Naturvårdsverket, 2015). 

För att göra en CBA mer utförlig kan den kompletteras med en fördelningsanalys. I en sådan analys 
studeras hur de kostnader och nyttor som uppstår fördelar sig på olika aktörer i samhället. 

För kommuner eller regioner kan det ofta också finnas ett intresse av att se förändringar i pengaflöden 
mellan olika intressenter i samhället. Ett samlingsnamn för den typen av studier är analyser av ekonomisk 
aktivitet. Fokus i sådana analyser ligger på ekonomiska indikatorer som omsättning, sysselsättning och 
skatteintäkter. Detta är ytterligare en typ av analys, som inte ingår i detta projekt.  

Om värdering av ekosystemtjänster  

En ekosystemtjänstanalys är ofta en del av en större samhällsekonomisk konsekvensanalys. Syftet med att 
värdera ekosystemtjänster kan sägas vara att skapa förståelse för människans beroende av fungerande 
ekosystem. Ett centralt syfte med en ekosystemtjänstanalys är ofta att utvärdera hur stor skada som sker 
till följd av exempelvis ett byggnadsprojekt. Då alternativen till att bevara ekosystemen orörda i de allra 
flesta fall har ett tydligt ekonomiskt värde är det centralt att även ekosystemtjänsterna värderas för att 
undvika en situation där hänsyn inte tas till påverkan på dessa i beslutsfattandet. Synliggörandet av 
ekosystemtjänsters värde innebär att vi kan fatta klokare beslut i förhållande till människans behov av 
fungerande ekosystem (Naturvårdsverket, 2015). 
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3. Studieområdet 

Kärra 1:9 

Kärra 1:9 är belägen i Norra Varalöv som ligger omkring 5 kilometer söder om Ängelholms tätort. 
Fastigheten har en markyta om cirka 61 hektar och ligger utmed Helsingborgsvägen (väg 107) och 
Höganäsvägen (väg 112). Kärra 1:9 tillhör Ängelholmsslätten som är en platt fullåkersbygd, vilket 
definieras som ett slättområde där odlingen helt har präglats av spannmålsodling. Landskapet är öppet 
med vida utblickar – Hallandsåsen syns i norr och strandskogar i väster (Ekologigruppen, 2020).  

Marken utgörs huvudsakligen av åkermark och gräsmark och är en del av ett större slättlandskap med 
spridd bebyggelse. Det finns även mindre partier med skogsdungar, småvatten, trädridåer, buskmark och 
alléer. Inom området ligger Kärra gård som nås via en allékantad grusväg. Inom planområdet förekommer 
flertalet läplanteringar som ramar in Kärra gård och odlingarna i planområdet. Förutom läplanteringarna 
så finns det även större och mindre skogspartier och i den västra delen finns en mindre damm omgärdad 
av högre vegetation (Ekologigruppen, 2020). En mer detaljerad beskrivning av områdets naturvärden och 
ekosystemtjänster ges i avsnitt 4.  

I norr och söder gränsar området till jordbruksmark. Marken väster om fastigheten utgörs av ett stort 
sammanhängande skogsområde med olika typer av planteringsskog och inslag av bland annat grov ek.  
Vege å ligger nära områdets sydvästra hörn. Strax utanför planområdets sydöstra hörn står en gammal 
mölla som idag fungerar som bostad. På andra sidan (öster om) Helsingborgsvägen finns ett 
verksamhetsområde som bland annat inrymmer ett storskaligt lager för e-handel. Ytterligare österut 
ligger E6/E20 (Ängelholms kommun, 2019). 
 

 
Figur 1. Planområdets (Kärra 1:9) geografiska läge (Källa: Ängelholms kommun, 2019). 

Beskrivning av referensalternativet 

Fram tills idag har det inom området främst pågått olika verksamheter förknippade med jordbruk (Tyréns, 
2019). Dessa omfattas av spannmålsodling, bete, plantskoleverksamhet (dvs. verksamhet med 
kommersiell odling av växter), gårdsbebyggelse samt privatbostad. Inom den sydvästra delen av 
fastigheten har deponiverksamhet bedrivits från omkring tidigt 60-tal fram tills dess avslut 1988. 
Innehållet i deponin är mycket heterogent och består till stor del organiskt material såsom trä, men även 
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t.ex. plast, metallskrot, betong och hushållssopor. Enligt den senaste sammanställningen över 
provtagningar ligger flertalet undersökta parametrar stabilt, men baserat på den markgeotekniska 
undersökningen ges rekommendationen att uppförande av alla typer av byggnader på deponiytan ska 
undvikas. 

Som referensalternativ utgår vi i analysen från att det inom området bedrivs jordbruksverksamhet i 
samma omfattning även i framtiden, att inga nya byggnader uppförs och att deponin hanteras genom det 
kontrollprogram som finns upprättat.  

Utanför planområdet finns ett vägnät som kommer belastas av den ökade trafik som etableringen på 
Kärra 1:9 medför. Inom kommundelen Norra Varalöv har det dock under de senaste åren redan 
utvecklats liknande verksamheter inom främst e-handel. I samband med framtagande av detaljplan för 
närbelägna Torlarp 3:4 och Norra Varalöv 31:2 genomfördes en trafikutredning som visade att 
kapaciteten i trafikplats Norra Varalöv redan idag har låg kapacitet (Trafikverket, 2020). Utvecklingen 
innebär en betydande trafikökning av både person- och godstransporter vilket ställer nya krav på 
infrastrukturen i området. Med denna bakgrund tecknade Trafikverket och Ängelholms kommun ett avtal 
om att genomföra en åtgärdsvalsstudie (ÅVS). Efter det avtalet kom sedan planansökan in om att 
exploatera även den aktuella fastigheten Kärra 1:9, vilket också inkluderades i ÅVSen. De åtgärdsförslag 
som tagits fram har nu delats in utifrån scenarion där ytterligare exploatering sker i området Norra 
Varalöv eller inte, se mer i kapitel 4.  

I analysens referensalternativ ingår därmed de åtgärder som är nödvändiga för att kunna möta det ökade 
kapacitetsbehovet på kort sikt även utan etableringen på Kärra 1:9. Detta omfattar åtgärderna från 
”Paket A” i ÅVSen, med undantag för de som har med kollektivtrafik att göra. De aktuella åtgärderna 
motsvarar en kostnad på ca 200–400 tkr exklusive markinlösen (Trafikverket, 2020). ÅVS:en redogör dock 
att ytterligare kapacitetshöjande åtgärder behöver övervägas i trafikplatsen på längre sikt då 
basprognoserna för framtida trafikflöden pekar mot att det kan bli problem med köbildning. 
Basprognosen baseras dels på beslutad politik avseende styrmedel och fysiska åtgärder, dels olika 
omvärldsförutsättningar såsom befolkningsutveckling, ekonomisk utveckling, resvanor, energikostnader 
och varuflöden. Hur dessa åtgärder skulle vara utformade är dock inte specificerat och behöver 
nödvändigtvis inte vara desamma som föreslagits i ”Paket B”, vilka är utformade för att hantera just 
etableringen på Kärra 1:9.   

För referensalternativet antas också att det i övrigt inte sker någon ytterligare påverkan på natur- och 
rekreationsvärden än den som finns kopplat till området idag. 

Beskrivning av åtgärdsalternativet 

Åtgärdsalternativet består av etablering av ett större logistik och lagerområde där exploatören också har 
för avsikt att upprätta kontor, parkeringsplatser och dagvattendammar (Tyréns, 2019). Total yta av 
fastigheten som planläggs är cirka 49 hektar – av dessa används cirka 4 ha till annat än jordbruksmark 
idag (gård, trädallé och skogsdunge). Förslaget till situationsplan i Figur 2 visar hur området skulle kunna 
gestaltas utifrån detaljplanen. Med denna utformning försvinner all odlingsbar mark och inom området 
domineras karaktären av större lagerbyggnader samt hårdgjorda ytor såsom vägar, parkeringar och 
lastgårdar. Enligt detaljplanen tillåts bebyggelse på 18,2 ha mark, varav fem procent får vara 
centrumverksamhet. 14 500 kvm (1,45 ha, 8 % av den totala byggnadsarean) får vara höglager som kan 
uppgå till 36 meter (pers. med., Ängelholms kommun, 2020).  

Enligt förslag till situationsplan behålls den befintliga gården samt allen som leder upp till den. Ett 
grönområde planeras från gården och västerut mot det befintliga skogsområdet. Ett flertal dammar 
föreslås i det större grönområdet i väster. I ytterkanten av planområdet föreslås vegetationsridåer av 
varierad bredd. Detta för att dämpa det visuella intrycket av det nya området. Två nya anslutningspunkter 
ut mot befintligt vägnät planeras, en mot norr (väg 112) och en mot öster (väg 107) (Ekologigruppen, 
2020). Grundvattenriktningen inom området är sydvästlig, ner mot Vege å, men området som skall 
bebyggas ligger öster och norr om deponin och lakvattnet bedöms därav inte påverka kommande 
exploatering (Tyréns, 2019).   
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Utvecklingen av handelsområdet förväntas enligt exploatören kunna ge 1 500–2 000 nya arbetsplatser, 
vilket baseras på en uppskattning utifrån andra liknande verksamhetsområden i Skåne (pers. med., 
Ängelholms kommun, 2020). Den huvudsakliga användningen ska vara industri och lager, men området 
kommer även medge mindre ytor för exempelvis handel och utbildning. Exploatörens vision för området 
innehåller användningar som kontor, service, restaurang/café, friskvård, konferens, butik, showroom och 
utbildning.  
 

 

Figur 2. Programskiss situationsplan (Källa: Ängelholms kommun). 

Produktion av livsmedel 

I åtgärdsalternativet kommer all jordbruksmark att försvinna. Förändringen betraktas som irreversibel, 
vilket innebär att åkermarken inte kommer att kunna återställas till rimliga kostnader i framtiden 
(Ekologigruppen, 2019). Idag används fastighetens åkermark framförallt till spannmålsodling och en 
mindre del utgörs av betesmark (Ekologigruppen, 2020b). Produktionsvolym och den exakta växtföljden 
är dock okänd. 

Naturvärden och arter 

Området har av Ekologigruppen inventerats och klassats enlig en s.k. SIS-standard för 
naturvärdesinventering (Ekologigruppen, 2020b). Samtliga nio identifierade naturvärdesobjekt, inklusive 
indikation för vilken naturvärdesklass respektive objekt tillhör, finns utmärkt i Figur 3 nedan. Notera att 
med den senaste utformningen av situationsplanen (Figur 2) så bebyggs inte det sydvästra hörnet av 
Kärra 1:9. Därmed besparas flera av de identifierade naturvärdesobjekten.  
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Figur 3. Karta över naturvärdesobjekt inom inventeringsområdet Kärra 1:9 (Källa: Ekologigruppen, 
2020b). 

Ett objekt tillhörande naturvärdesklass 2, som är den högsta identifierade naturvärdesklassen, har 
påträffats inom planområdet (rosa avgränsning i figuren) (Ekologigruppen, 2020b). Objekt 7 är en 
ädellövdunge med flertalet grova träd, jätteträd och hålträd av bok, skogsek, ask och skogslönn. Objektet 
erbjuder goda förutsättningar för ved- och mulmlevande insekter, se Figur 4. Objektet bedöms ha ett 
påtagligt artvärde och ett påtagligt biotopvärde med en biotop som är regionalt sällsynt. 

Ett naturvärdesobjekt i området, nummer 6, tillskrivs ett påtagligt naturvärde (klass 3). Objekt 6 utgörs av 
en skogsdunge med bok, lind, björk och hästkastanj samt en begränsad mängd död ved i form av lågor 
och klenved samt död fläder. I värdeklass 4, vilket indikerar visst naturvärde, har Ekologigruppen totalt 
identifierat fyra objekt inom planområdet. Dessa inkluderar deponiplatser (objekt 3), åkerholmar, 
buskmark och igenväxningsmark (objekt 5, objekt 8) samt en allé (objekt 9). Den här klassen är enligt 
Ekologigruppens (2019) tolkning endast av betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på lokal nivå. 



 

 

 

11 

 

 

 

Figur 4. Jätteek i objekt 7 med högt naturvärde (naturvärdesklass 2) (Källa: Ekologigruppen, 2020b). 

Under inventeringen noterades inom Kärra 1:9 fem arter som är skyddade enligt svensk lag 
(Ekologigruppen, 2020b). Två arter är skyddade enligt § 4 artskyddsförordningen (ASF). En art är skyddad 
enligt § 6 artskyddsförordningens. Ytterligare två arter är skyddade enligt § 9. Storrams är dock fridlyst 
enbart i Värmlands län. Arterna redovisas i Tabell 1. Arterna inom objekten 1, 2 och 4 påverkas dock inte 
direkt med den nya utformningen på planområdet.  
 
Tabell 1. Skyddade arter i inventeringsområdet (Källa: Ekologigruppen, 2020b). 

Namn  Skydd  Förekomst 

Gulsparv (Emberiza citrinella)  4 § Artskyddsförordningen  Objekt: 01, 02 

Röd glada (Milvus milvus) 4 § Artskyddsförordningen Objekt: 01 

Mindre vattensalamander (Lissotriton vulgaris)  6 § Artskyddsförordningen Objekt: 04 

Gullviva (Primula veris) 9 § Artskyddsförordningen Objekt: 06 

Storrams (Polygonatum multiflorum)1)  9 § Artskyddsförordningen Objekt: 06 

1) Fridlyst enbart i Värmlands län 

Fyra rödlistade arter noterades också i området vid inventeringen (Tabell 2). En av dessa är nära hotad 
(NT), en sårbar (VU), en starkt hotad (EN) och en tillhör den högsta hotkategorin akut hotade arter (CR). 
Arterna i objekt 1 och 2 påverkas inte direkt med den nya utformningen på planområdet. Då Gulsparven 
är störningskänslig görs dock bedömningen att platsen sannolikt inte längre kommer att vara lämplig för 
häckning när området är utbyggt. Utöver de rödlistade arterna har ett flertal signalarter, indikatorarter, 
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före detta rödlistade arter och typiska arter hittats såsom bokoxe, blanksvart trämyra, lönnlav, 
guldlockmossa, gul porlav, kyrkogårdslav och hämpling. Baserat på den genomförda 
naturvärdesinventeringen är Ekologigruppens rekommendation att objekt 7 dvs. ädellövdungen sparas i 
sin nuvarande form tillsammans med att skogsdungen i objekt 6 får stå kvar och utvecklas för att stärka 
upp objekt 7. I tillägg kan möjligtvis objekt 6 gallras något och utvecklas mer åt det parkliknande hållet för 
att göras mer attraktivt och lättillgängligt. 
 
Tabell 2. Rödlistade arter i inventeringsområdet (Källa: Ekologigruppen, 2020b). 

Svenskt namn  Artgrupp Förekomst Rödlistkategorier 

Ask (Fraxinus excelsior) Kärlväxter Objekt: 06, 07, 08 EN 

Skogsalm (Ulmus glabra) Kärlväxter Objekt: 02, 03, 06, 07, 08 CR 

Större sågsvartbagge (Uloma culinaris) Skalbaggar Objekt: 02 NT 

Gulsparv (Emberiza citrinella) Fåglar Objekt: 01, 02 VU 

 

Landskapsbild och kulturarv 

I den landskapsbildsanalys som genomförts med anledning av ny detaljplan har tyngdpunkten lagts på 
den visuella upplevelsen av området. Landskapsbildsanalysen har genomförts genom platsbesök, studier 
av topografin samt en övergripande inventering av befintliga landskapselement (Ekologigruppen, 2020). 
Landskapsbildsanalysen fungerar som ett hjälpmedel för att kunna skapa en övergripande bild av fysiska 
och visuella element och värden som finns i området samt vilken påverkan planerad utbyggnad kan ha på 
dessa. 

Påverkan på landskapsbilden inom det aktuella planområdet är omfattande. Det aktuella området är mitt 
i ett öppet jordbrukslandskap med långa siktlinjer så förutom det som är inom planområdet påverkas 
troligtvis även stora ytor utanför. Bland annat finns det gång- och cykelvägar i direkt anslutning till 
området, som kan brukas både för rekreation och arbetspendling, varifrån landskapsbilden förändras 
påtagligt med föreslagen byggnation. Hur utformningen av de planerade byggnadernas fasader och tak 
ser ut påverkar helhetsintrycket, och kan anpassas för att mildra förändringen.  

Gällande de kulturella värdena kommer hela odlingslandskapet inom planområdet som det ser ut idag att 
förändras vid föreslagen exploatering. Möllans roll som landmärke kommer också att påverkas av 
närheten till den nya bebyggelsen. 

Strax söder om området finns Vegeåleden, ett stråk längs Vegeån som startar inne i Strövelstorp och går 
ut till Vegåns mynning. Från Vegeåleden har man längs flera sträckor bra utblick över det öppna 
landskapet och en etablering av en verksamhet av denna omfattning kommer att påverka upplevelsen, se 
Figur 5. 

De rekreativa värdena inom området får idag anses som obefintliga då det är ett privatområde som inte 
används av allmänheten. Befintliga grusvägar leder antingen direkt till Kärra gård eller så är de 
avgränsade med en grind. Tillgängligheten till själva området kommer därmed att öka till följd av 
exploateringen, genom anläggandet av vägar samt gång- och cykelbanor inom området med två nya 
anslutningspunkter ut mot befintligt vägnät. Detta gör det möjligt för människor att t.ex. besöka 
planerade dammar, allén eller promenera/cykla igenom området, vilket förbättrar de rekreativa värdena.  
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Figur 5. Fotomontage från Vegeåstråket (Källa: Ekologigruppen, 2020). 
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4. Samhällsekonomisk värdering av effekter 

Här görs en genomgång av hur de viktigaste kostnaderna och nyttorna kan värderas monetärt.  

Nyttor 

Ökad produktion av varor och tjänster 

Utvecklingen av handelsområdet förväntas kunna ge 1500–2000 nya arbetsplatser inom branscherna 
logistik och e-handel (Ängelholms kommun, 2018). När ett nytt jobb skapas på en lokal eller nationell 
arbetsmarknad kommer detta jobb i slutändan leda till anställning av någon som inte är anställd på den 
arbetsmarknaden. Den ytterligare anställningen kan komma från ofrivilligt arbetslösa, personer utanför 
arbetskraften, personer som flyttar till regionen eller "avskräckta utflyttare" som annars skulle ha bott 
någon annanstans (Bartik, 2011). Men innan det nya jobbet leder till ytterligare anställning, kommer det 
vanligtvis att leda till en jobbkedja med uppgraderingsmöjligheter för de nu anställda där den som tar det 
nya jobbet redan har en anställning och byter för att få en marginell löneförbättring (eller annan positiv 
effekt). Den personens tjänst blir då ledig vilket leder till att ytterligare en person får en på marginalen 
bättre tjänst och så vidare. I slutet på kedjan blir en arbetslös anställd till det jobb som den sista personen 
som bytte till ett ”bättre” jobb hade. I Persky et al. (2004) sägs t.ex. att varje ny anställning i genomsnitt 
leder till 2,5 lediga jobb, en nyanställning och 1,5 personer som förflyttar sig till ett ”bättre” jobb.  

Hur många arbetslösa som i slutet av alla kedjor faktiskt får en anställning när efterfrågan på arbetskraft 
ökar beror dock på sysselsättningsgraden på den givna arbetsmarknaden. Enligt Boardman et al. (2011) 
innebär en hög arbetslöshet bland den efterfrågade kompetensen i närområdet (t.ex. över 10–15 %) att 
antalet arbetslösa sjunker med nästan hundra procent av antalet nya arbetstillfällen. Men om 
arbetslösheten är låg (säg under 5 %) så är förmodligen de flesta öppet arbetslösa mellan jobb snarare än 
i överskott, och som en konsekvens av det så leder de nya jobben inte till några större förändringar i 
antalet arbetslösa. Boardman et al.s slutsats är vidare att för en arbetslöshet på mellan 5-10 % så är 
följaktligen minskningen i antalet arbetslösa väl under hundra, men betydligt över noll procent av antalet 
nya jobbmöjligheter. Detta resonemang gäller förändringen på lång sikt när arbetsmarknaden har 
stabiliserat sig. Att det inte alltid blir ett 1:1 förhållande när nya arbetsplatser skapas kan förklaras av att 
den nya verksamheten potentiellt tar marknadsandelar av andra företag som erbjuder samma eller 
liknande produkter eller att stordriftsfördelar gör att ett mindre antal människor klarar av att producera 
på samma nivå som fler antal anställda tidigare gjort uppdelat flera olika företag.1  

I augusti 2019 var antalet öppet arbetslösa inklusive sökande i program med aktivitetsstöd 1 187 
personer i Ängelholms kommun, vilket motsvarar 5,8 % av den registrerade arbetskraften mellan 16-64 
år.2 Arbetslösheten för invånare mellan 16-64 år i Skåne som helhet uppgick under februari till 9,3%, 
vilket var den tredje högsta arbetslösheten i riket. I Helsingborg, som är den närmsta större staden, så låg 
den på 10,1 %. Jämförelsevis var arbetslösheten i riket 6,9 %. I absoluta tal uppgick arbetslösheten i Skåne 
till 59 286 personer vilka var öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd.  

För att täcka den efterfråga på arbetskraft som det nya logistik- och lagerområdet kommer att ge upphov 
till vittnar statistiken på antal arbetslösa om att personal även kommer att behöva anställas bland 
personer som inte är bosatta i Ängelholms kommun. Således är arbetsmarknaden i Skåne län som helhet 
av intresse för analysen, dock antas de flesta anställda komma från området kring Ängelholm och 
Helsingborg. Sammanfattningsvis så kan andelen arbetslösa på den för analysen aktuella 

 

1 Ett exempel för denna etablering skulle kunna vara att lunchrestaurangen på området kan servera samtliga 
arbetande på området med 10 anställda medan det i dagsläget finns fyra mindre restauranger med sammanlagt 16 
anställda utspridda i stan som server dessa personer. Eller att en av dessa mindre restauranger är beroende av sina 
lunchgäster på veckodagarna för att kunna hålla öppet på helgerna, med följden att helgpersonalen blir utan arbete.    

2 Sedan Arbetsförmedlingen införde en ny definition på arbetslöshet år 2017 så har siffrorna generellt stigit med cirka 
två procentenheter (Region Skåne, 2019). 
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arbetsmarknaden uppskattas till 7–8%.3 Detta baserat på de ovan presenterade arbetslössiffrorna för 
Ängelholm, Helsingborg samt Skåne som helhet. 

För att beräkna hur mycket de nya arbetstillfällena kommer bidra till den svenska produktionen, det vill 
säga nyttan av den nya verksamheten, så har förädlingsvärdet i de aktuella branscherna studerats. Enligt 
SCB så är förädlingsvärdet för branschen Handel 16 % av Sveriges BNP, motsvarande ca 464 miljarder 
kronor. För Transport och magasinering, där lagerverksamhet ingår, var förädlingsvärdet år 2018 ca 175 
miljarder kronor. Genom att dela dessa siffror med antalet anställda inom branscherna har vi uppskattat 
värdet som varje anställd bidrar till, vilket är ca 800 000 kr per år, se Tabell 3.  

 

Tabell 3. Förädlingsvärde per anställd och år i relevanta branscher för den planerade verksamheten på 
Kärra 1:9. Monetära belopp anges i miljoner kronor, med undantag för värde per person. 

SNI-kod Förädlings-
värde  

Av total 
BNP 

Antal 
anställda 

Värde per 
person (kr) 

Kärra 1:9  
1500  

Kärra 1:9  
2000  

G45-G47 
handel 

464 329  16% 579 216 801 651 1 202 1 603 

H49-H53 
transport och 
magasinering 

175 927  5,9% 222 248 791 580 1 187 1 583 

 

Eftersom den exakta fördelningen mellan handel och lagerverksamhet ännu inte är fastställd utgår 
beräkningarna från att arbetet är jämnt fördelat mellan dessa två. Det antas vidare att samtliga anställda 
på området är lika produktiva. Medelvärdet för de två sektorerna om det blir 1500 anställda personer är 
ca 1 195 miljoner kronor, och med 2000 personer anställda är medelvärdet 1 593 miljoner kr. Det är 
heller inte känt vilka branscher de som byter jobb kommer ifrån, och det antas därför att det går jämnt ut 
mellan de med mer och med mindre produktiva tidigare tjänster.  

Slutligen ska en bedömning av hur många som i slutändan lämnar arbetslöshet göras, dvs. faktiskt bidrag 
till ökad samhällsekonomisk nytta. Här finns dock stora osäkerheter. Enligt Boardman et al. (2011) kan det 
uppskattningsvis handla om allt mellan 20–80 %. I Tabell 4 nedan har vi därför tagit fram en matris som 
ger ett osäkerhetsintervall mellan uppskattad minsta respektive högsta nettoökning i förädlingsvärde till 
följd av det nya logistik- och lagerområdet. Nyttan beräknas till mellan 239 och 1 274 miljoner kronor per 
år, beroende på hur många arbetstillfällen som skapas och hur många som kan lämna arbetslöshet som 
ett resultat av detta. Tilläggas ska dock att etableringen kommer ske i etapper och det kan ta lång tid 
innan arbetsmarknaden stabiliserar sig och denna fulla potential uppnås. 

Faktorer som kan föranleda en samhällsekonomisk nytta i övre delen av intervallet är t.ex. att de jobb 
som tillkommer är s.k. 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 20254, bl.a. som en följd av en ökad e-handel nationellt och internationellt. I 
Skåne län var år 2015, när denna typ av statistik senast tog fram, antalet anställda inom detaljhandeln 
19 900, och skiftet i detaljhandeln kan alltså innebära att en del av dessa arbetstillfällen försvinner inom 

 

3 Eller 5–6 % enligt den gamla beräkningsmetoden (se Region Skåne, 2019). 

4 Baseras på uppskattningen om att 19 000-41 0000 arbetstillfällen inom detaljhandeln försvinner (Svensk Handel, 
2018) till 2025 och totalt antal anställda i detaljhandeln (SNI 47) i Sverige om 152 050 personer (SCB, 2015). 
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de kommande fem åren. Det är således möjligt att personer som tidigare arbetade inom den fysiska 
detaljhandeln kan komma att söka sig till andra arbeten inom handeln såsom till den typen av verksamhet 
som planeras för Kärra 1:9.  

Tabell 4. Uppskattad minsta och högsta nytta i miljoner kronor per år av ökad sysselsättning 

Minskad arbetslöshet/ 
Antal anställda 

20 % 80 % 

1500 239 956 

2000 319 1274 

 

Kostnader 

Påverkan från ökad transport  

Enligt trafikutredningen (Sweco, 2020) är det svårt att göra en säker bedömning av hur mycket trafik som 
kommer att genereras och hur stor andel av denna som kommer att utgöras av tung trafik. Några 
generella trafikalstringstal för logistikverksamhet finns inte, men genom jämförelser med andra 
logistikområden i Sverige har ett minsta och ett högsta trafikalstringstal tagits fram på 15 respektive 32 
fordon per hektar markyta och dygn med 50 % lastbilar. Den aktuella fastigheten Kärra 1:9 är 50 ha och 
skulle med resonemangen ovan bidra till en minsta och största trafikgenerering på mellan cirka 750–1600 
fordon/dygn.  

Till dessa siffror bör de anställdas resor läggas till, eftersom upp till 2000 personer uppskattas arbeta på 
den nya verksamheten. Runt 200 av de anställdas resor kan enligt Sweco (2020) antas ingå i det minsta 
alternativet med 15 fordon/ha och 450 i maximala alternativet med 32 fordon/ha. Vidare antas att 50 
resp. 80% av övriga anställda kör bil vilket, i exempelvis det maximala scenariot alstrar 2480 
fordonsrörelser/dag (1550*80%=1240 bilar tur och retur). En summering ger en trafikgenerering på 
mellan ca 2550–4280 fordon/dygn enligt tabellen nedan. 

  
Tabell 5. Uppskattning av tillkommen trafikgenerering för Kärra 1:9 (Källa: Sweco, 2020). 

 Alstring  Påslag för anställda  Tot fordon  Varav bilar  Varav tung trafik  

Min, 50% bil  750 1800  2550  2250 350  14%  

Max, 80% bil  1600 2480 4280 3480 800  19%  

På situationsplanen är 1685 parkeringsplatser inritade. Om varje plats används en gång per dag genererar 
det cirka 3400 fordonsrörelser per dag. Detta resonemang stämmer överens med att trafikgenereringen 
bör ligga i det övre spannet av 2550–4280 fordonsrörelser/dag. I planområdets absoluta närhet ligger 
även lagerverksamheten för Boozt. Den geografiska närheten gör att information om hur mycket trafik 
som detta område genererar kan vara intressant. Enligt uppgift från verksamheten där kör upp till 90% av 
personalen bil, men med samåkning anger samma uppgiftslämnare en trafikalstring på 2/3, det vill säga 
67%. Dessa siffor ligger något över bedömningen ovan. Skillnaden är dock inte särskilt stor med tanke på 
den osäkerhet som finns i alla bedömningar och prognoser (Sweco, 2020). 

För att säkra ett nät med god trafiksäkerhet, riskhantering och framkomlighet bör det i detaljplanen utgås 
från 4500 fordonsrörelser/dag (Sweco, 2020). Den alstrade trafiken antas fördela sig enligt Figur 6. 
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Figur 6. Antagen fördelning av alstrad trafik vid höga flöden i samband med hemfärd (Källa: Sweco, 2020). 

Utifrån det framtida kapacitetsbehovet på det statliga vägnätet genomfördes en åtgärdsvalsstudie (ÅVS). 
Syftet var att analysera och identifiera de problem, brister och behov som finns för trafikplats Norra 
Varalöv och anslutande vägar inom utbredningsområdet, med fokus på trafiksäkerhet och kapacitet. De 
lösningar som föreslogs för att lösa den identifierade problematiken sammanställdes av Trafikverket i två 
paket (Trafikverket, 2020). Paket A innehåller åtgärder som kan genomföras på kort sikt (1–3 år) medan 
paket B innehåller åtgärder som tidigast kan genomföras på längre sikt, se Tabell 6.  

En grov kostnadsindikation har tagits fram för respektive paket. Enligt beräkningarna har paket A en 
kostnad inom intervallet 2–4 miljoner kronor. Paket B har enligt beräkningarna en kostnad inom 
intervallet 5–9 miljoner kronor. För byggnadsåtgärderna ingår ett tillägg på 25% för byggherrekostnad, 
detta avser kostnad för projektadministration, utredning, planering, projektering, överlämnande och 
avslut. I tabellen nedan är byggherrekostnaden fördelad per åtgärd. För såväl paket A som paket B 
tillkommer kostnad för markinlösen, denna ingår i summan som anges som den totala kostnaden för 
respektive paket (Trafikverket, 2020).  

Vid ett scenario där större exploatering inte sker i området rekommenderar ÅVSen att ändå gå vidare 
med åtgärder från paket A, vilka främst har som mål att dämpa trafikökningen genom att uppmuntra till 
mer hållbara transportsätt. Åtgärderna bedöms ge effekt på de företag som redan är etablerade i 
området. Föreslagen hastighetssänkning är aktuell att gå vidare med då både positiva effekter på 
trafiksäkerhet och kapacitet nås. De kollektivtrafiksåtgärder som föreslås bygger dock på nyexploatering i 
området och är inte aktuella om ingen exploatering sker (Trafikverket, 2020). De kapacitetshöjande 
åtgärderna i Paket B behövs på grund av att antalet arbetspendlare bedöms öka, men också på grund av 
en betydande ökning av godstransporter till de nya verksamhetsområdena. Åtgärderna gäller både 
trafikplatsen och cirkulationsplatsen. 
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Tabell 6. Paket av trafikåtgärder som ämnar lösa den kapacitetsproblematik som identifieras (Källa: 
Trafikverket, 2020). 

 

Ingående lösningar 

Kostnad per åtgärd  
(inkl. 
byggherrekostnad)  
(Prisnivå 2020-01) 

Total kostnad  
(inkluderar även 
markinlösen) 
(Prisnivå 2020-01) 

P
ak

e
t 

A
 

3.1.1 Identifiera vilka som kör bil 30 – 50 tkr 

2 – 4 mkr 

3.1.2 
Genomföra kampanjer för att öka 
beläggningen per fordon 

160 – 300 tkr 

3.1.3 

Ställ krav i bygglov för att 
säkerställa en god tillgänglighet 
och trafiksäkerhet på interna 
fastigheter för oskyddade 
trafikanter 

10 – 20 tkr 

3.2.1 
Öka kollektivtrafikens turtäthet och 
förläng dess öppettider - 

3.2.4 Sänk hastighet genom trafikplatsen 5 – 10 tkr 

3.3.1 

Anpassa hållplatsernas lägen 
utifrån behov samt anlägg GC-
passage i plan och en separerad 
GC-bana mellan hållplats och 
målpunkter (längs över 107) 

830 tkr 

P
ak

e
t 

B
 

3.3.12 
Dropplösning i trafikplatsen 
inklusive extra 
högersvängskörfält, väster 

3 000 – 5 500 tkr 

5 – 9 mkr 3.3.13 Dropplösning i trafikplatsen, öster 1 400 – 2 600 tkr 

3.3.14 
Två körfält genom 
cirkulationsplatsen 

70 – 130 tkr 

 

Endast kollektivtrafikåtgärderna från Paket A (3.2.1 samt 3.3.1) samt Paket B kan därför anses vara 
kopplade till det nya logistik- och lagerområdet på Kärra 1:9. Resterande ingår i referensalternativet. 
Kostnaden för dessa åtgärder uppgår till ett engångsbelopp på mellan 5,3 och 9,1 miljoner kronor. Till 
detta tillkommer kostnaden för markinlösen.5 Att öka kollektivtrafikens turtäthet och förlänga dess 
öppettider innebär ingen engångskostnad utan medför en årlig kostnad om ca 2–3,5 miljoner kronor. 
Åtgärden förväntas dock även resultera i en ökning av intäkter i form av ökad biljettförsäljning. 

Den ökade trafiken innebär också negativa konsekvenser i termer av mer utsläpp av CO2 och 
luftföroreningar, större olycksrisk samt ökad ljudnivå. Kostnaden för denna typ av externa effekter från 
personbilar och tunga fordon finns sammanställda i Trafikverkets handledning Analysmetod och 
samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 6.1 (Trafikverket, 2018). Schablonvärden 
uttryckt i kronor per fordonskilometer uppdelat på personbilar och tunga fordon framgår av tabellen 
nedan. För att göra en uppskattning av antalet tillkommande fordonskilometer har vi antagit att de 2600 

 

5 Hur dessa kostnader ska fördelas mellan kommunen, Trafikverket samt exploatören är inte utrett i dagsläget. Ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv är det dock det totala beloppet som är av intresse för att kunna göra en bedömning 
av konsekvenserna. 



 

 

 

19 

 

 

tillkommande fordonsrörelserna som kör i riktning mot E6/E20 åker minst 25 km enkel väg, vilket 
motsvarar sträckan från Kärra till Helsingborg. Vidare antas samtliga 990 tunga fordon köra denna 
riktning, och att resterande 1610 fordon alltså är personbilar. Övriga 1900 personbilar som tar väg 107 
eller 112 uppskattas transportera sig i genomsnitt 10 km, vilket ungefär motsvarar avståndet från Kärra 
till Ängelholm. Effekten sammanställs i Tabell 7 nedan. 

Tabell 7. Kostnaden av externa effekter från tillkommande transporter (Källa: Trafikverket, 2018). 

 

Tunga fordon* Personbilar  

Antal fordonskilometer (fkm) 24 750 59 250 

Kostnad CO2 Kr/fkm 0,61 0,17 

Kostnad CO2 (SEK 2014)                15 098 kr                 10 073 kr  

Kostnad ökad olycksrisk kr/fkm 0,30 0,16 

Olyckskostnad (SEK 2014)                  7 425 kr                   9 480 kr  

Kostnad luftföroreningar kr/fkm 0,51 0,07 

Föroreningskostnader (SEK 2014)                12 623 kr                   4 148 kr  

Kostnad buller kr/fkm  1,28 0,18 

Bullerkostnad (SEK 2014)                31 680 kr                 10 665 kr  

Totalt externa effekter per dag (SEK 2014)                66 825 kr                 34 365 kr  

Per dag 2018-års prisnivå 70 003 kr 35 999 kr 

  *Baserat på lastbil 3,5–16 ton 

 

Den tillkommande trafikalstringen kan alltså innebära kostnader runt 70 000 kr för tunga fordon och 
36 000 kr för personbilar per dag. Sträckan per fordon är förmodligen dessutom något lågt uppskattat. 
Det som inte framgår av dessa siffror är hur mycket trafiken minskar på andra platser som en följd av att 
de istället kör till Kärra. Kostnaden som beskrivs ovan måste därför ses som den lokala effekten. För att 
kunna säga något om den samhällsekonomiska nettoeffekten är det nödvändigt att kartlägga hur 
transportrörelserna förändras totalt sett jämfört med dagens situation.  

Om personerna som kommer arbeta på området har en anställning närmare hemmet idag (dvs. i 
referensfallet), eller inte kör bil till arbetet alls i nuläget, så kommer nettoeffekten för personbilar 
resultera i en ökad kostnad för samhället. Och tvärtom ifall de kör en längre sträcka till jobbet i dagsläget. 
Troligtvis kommer det för personbilar bli en nettokostnad i och med att lagret ligger något utanför 
Ängelholm centrum och dessutom kommer locka anställda från utanför kommunen.     

För de tunga fordon som levererar varor till och från lagerverksamheten så beror nettoeffekten nationellt 
sett på hur mycket längre eller kortare sträcka dessa varor behövt transporteras ifall det inte funnits ett 
mellanlager på Kärra 1:9. Utifrån ett företagsperspektiv är det rimligt att utgå från att 
verksamhetsutövaren väljer en strategisk plats för mellanlager för att till exempel minska 
transportkostnader. Samtidigt indikerar behovet av ett nytt lager att mer varor kommer transporteras till 
och inom landet än tidigare.  

Sammanfattningsvis innebär den ökade transporten till och från området en negativ inverkan lokalt, men 
samtidigt mindre påverkan i andra delar av regionen när viss trafik omdirigeras till Ängelholm. Den 
samhällsekonomiska nettoeffekten är däremot osäker och mer information om start- och 
slutdestinationer för transporterna idag och vid en exploatering på Kärra 1:9 behövs för att kunna dra 
någon tydlig slutsats. Det kan dock konstateras att utsläpp av luftföroreningar, risk för olyckor och buller 
har en negativ påverkan på den lokala befolkningen i Ängelholm med omnejd. Effekten från utsläpp av 
koldioxid, som har en global påverkan, bestäms istället av nettoförändringen i antalet fordonskilometer. 
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Förlorad livsmedelsproduktion 

Det samhällsekonomiska värdet av den förlorade livsmedelsproduktionen till följd av exploateringen 
beräknas genom de intäktsförluster som uppstår av att jordbruksverksamheten helt upphör. Eftersom 
information om dagens växtföljd inte finns tillgänglig antas en typisk växtföljd för Skåne län. Vidare 
används statistik för normskördar i Skåne läns produktionsområde under 2018 (SCB, 2018) och 
avräkningspriser för 2018 inhämtade från Jordbruksverkets statistikdatabas (Jordbruksverket, u.å.). Med 
tanke på de underliggande osäkerheterna bör följande beräkningar endast ses som ett riktvärde för 
värdet av den förlorade livsmedelsproduktionen i åtgärdsalternativet. 

Total yta av fastigheten som planläggs är cirka 49 hektar – av dessa används cirka 4 ha till annat än 
jordbruksmark idag (gård, trädallé och skogsdunge). Den totala yta som kan användas i 
jordbruksverksamhet beräknas därmed uppgå till 45 ha. I följande beräkningar antas att samtliga hektar 
används för odling (snarare än betesmark).  

Enligt flertalet källor består en typisk skånsk växtföljd vanligen av grödorna höstraps, höstvete, 
sockerbetor och vårkorn (Lunds universitet, 2016; SLU, 2016; Greppa näringen, u.å.). Beräkningarna görs 
med antagandet att grödorna odlas ett år vardera på samtliga 45 hektar i en fyraårig växtföljdscykel. I 
Tabell 8 visas normskörd för respektive gröda, avräkningspriser och intäkter uttryckt i kr/ha.  

Tabell 8. Normskördar, avräkningspriser och intäkter för grödor i en typisk skånsk växtföljd. 

Gröda Normskörd Skåne, 
kg/ha (2018)* 

Avräkningspris, kr/kg 
(2018)** 

Intäkter, kr/ha (2018) 

Höstvete 7 812 1,89 14 765 

Vårkorn 6 110 1,87 (gäller korn) 11 426 

Höstraps 3 880 3,60 (gäller raps) 13 968 

Sockerbetor 67 948 0,30 20 384 

*Källa: Jordbruksverket och SCB, 2018. Statistiska meddelanden JO 15 SM 1801. 
**Källa: Jordbruksverkets statistikdatabas. Avräkningspriser 2018. 

 
De genomsnittliga årliga intäkterna baserat på den antagna växtföljden och 45 hektar brukad åkermark 
uppgår till 681 108 kr [(45*(14 765+11 426+13 968+20 384))/4]. Detta kan ses som ett riktvärde för den 
årliga samhällsekonomiska förlusten av att livsmedelsproduktionen upphör.  
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Förändrat landskap och påverkan på landskapsknutna värden  

Jordbruksmark producerar inte bara privata varor i form livsmedel och biomassa, utan också flera olika 
kollektiva varor, vilka bidrar till människors välbefinnande (Hasund et al., 2011). Kollektiva varor är sådana 
varor som är icke-rivaliserande och icke-exkluderbara. Kortfattat innebär detta att en persons konsumtion 
av varan inte påverkar andras möjlighet att konsumera den (Naturvårdsverket, 2014). Av dessa kollektiva 
varor är landskap en av de mest centrala och vårt traditionella jordbrukslandskap kan beskrivas som det 
synliga resultatet av samspelet mellan jordbruksaktiviteter, naturresurser och miljö (Ciaian och Gomez, 
2011). De landskapsknutna värdena består av flera olika komponenter såsom  

- Biologisk mångfald, t.ex. genetiskt säregna arter och diversifierade ekosystem 

- Kulturarv och historiska aspekter, t.ex. traditionellt jordbruk, byggnader, hantverk och sägner 

- Landskapsbild, t.ex. estetiska värden 

- Rekreation och tillgänglighet, t.ex. utomhusrekreation 

- Vetenskapliga och utbildningsmässiga intressen, t.ex. arkeologi, arkitektur och ekologi. 

Dessa landskapsknutna värden ger upphov till både användar- och icke-användarvärden för människor 
(Ciaian och Gomez, 2011). Användarvärden kan t.ex. härledas till rekreationsaktiviteter såsom att cykla 
eller vandra eller möjligheten att kunna betrakta en vacker landskapsbild. Användarvärden inkluderar 
också det värde som människor tillskriver möjligheten att i framtiden kunna nyttja landskapet för sådana 
aktiviteter. Icke-användarvärden relateras till den nytta som människor upplever genom blotta vetskapen 
om att landskapet existerar, utan att själv aktivt nyttja det, eller att det bevaras för framtida generationer. 
För att beräkna det totala ekonomiska värdet (TEV) av det jordbrukslandskap som kommer att gå förlorat 
till följd av etableringen av det nya verksamhetsområdet så måste alla dessa värden tas med i beaktning.  

Eftersom jordbrukslandskap är en vara som, till skillnad från livsmedel och biomassa, inte handlas på en 
marknad kan dess ekonomiska värde inte avgöras genom att direkt observera ett marknadspris. För att ta 
reda på människors betalningsvilja för jordbrukslandskap kan istället scenariometoder (stated preference 
methods) tillämpas. Dessa genomförs ofta med hjälp av enkätundersökningar och en stor fördel jämfört 
med andra värderingsmetoder är att de kan fånga upp även icke-användarvärden. 

Under de senaste 30–40 åren har flertalet studier som använder sig av scenariometoder för att värdera 
jordbruksmarkens landskapsknutna värden genomförts, men dessa är ofta mycket platsspecifika. Genom 
att tillämpa den s.k. meta-ansatsen, där resultaten från flera olika betalningsviljestudier statistiskt förs 
samman, kan värdeestimeringar bättre överföras till nya platser. Ciaian och Gomez (2011) använde sig av 
meta-ansatsen för att uppskatta värdet av jordbrukslandskapet för hela EU samt för respektive 
medlemsland. Deras resultat baseras på 33 olika värderingsstudier från perioden 1982–2008. Två av 
dessa gjordes i Sverige. Den äldsta undersökte den svenska befolkningens betalningsvilja för att förhindra 
att hälften av all jordbruksmark ersätts med granskog (Drake, 1992). Den betydligt nyare studien av 
Hasund et al. (2011) undersökte den marginella betalningsviljan för olika typer av element och andra 
miljövärden i jordbrukslandskapet såsom rödlistade arter, gärdsgårdar och synlighetsnivå. Trots att meta-
ansatsen underlättar för mer robusta värdeöverföringar kvarstår emellertid brister. En av de brister som 
författarna påpekar är att de betalningsviljeresultat som använts i meta-analysen varierar mycket 
beroende på landskapstyp, metod, utformning av enkät och beroende på vilken typ av respondenter som 
har tillfrågats. 

Resultatet från meta-studien av Ciaian och Gomez (2011) visar att den genomsnittliga betalningsviljan i 
Sverige beräknas till 301 Euro/hektar/år för gräsmark och 187 Euro/hektar/år för åkermark, i 2009 års 
priser. Detta är således värdet på den kollektiva varan jordbrukslandskap vilket inkluderar värdet för de 
olika landskapskomponenterna som tidigare nämnts. I Tabell 9 har betalningsviljan räknats om till 2018 
års prisnivåer med hjälp av purchasing power parities (PPPs) inhämtade från Eurostat och 
konsumentprisindex (KPI) inhämtade från Statistiska Centralbyrån. 
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Tabell 9. Årlig betalningsvilja för jordbrukslandskap uppdelat på gräsmark och åkermark. 

Typ av mark Betalningsvilja kr/ha/år Totalt värde/år, 45 ha 

Gräsmark 3 885 174 825 

Åkermark 2 414 108 630 

 
Om åtgärdsalternativet leder till att samtliga landskapskomponenter som bidrar till värdet av 
jordbrukslandskapet försvinner uppskattas den årliga samhällsekonomiska kostanden uppgå till det fulla 
värdet som redovisas i Tabell 9 dvs. 3 885 kr/ha/år för den andel av jordbruksmarken som utgörs av 
gräsmark och 2 414 kr/ha/år för den andel som består av åkermark. Under antagandet att samtliga 45 
hektar jordbruksmark utgörs av åkermark6 uppgår den totala kostanden till 120 686 kr/år. Enligt den 
landskapsbildsanalys som genomförts av åtgärdsalternativets konsekvenser (Ekoloigruppen, 2020) kan 
påverkan på landskapsbilden inom planområdet anses som total. Alltså kommer värdet av 
jordbrukslandskapet helt att gå förlorat till följd av etableringen av det nya verksamhetsområdet.  

Däremot kan den samhällsekonomiska effekten av ett förändrat landskap mildras t.ex. genom att Kärra 
gård och allén behålls (om än i en ny kontext) samt att befintliga skogsdungar med grova/gamla/håliga 
träd och deponin med almlågor sparas. Dessa objekt utgör kulturella värden, upprätthåller de gröna 
strukturerna samt är viktiga för den biologiska mångfalden genom sitt tillhandahållande av boplatser för 
olika arter (Ekologigruppen, 2020b). Genom anläggning av nya grönområden och dammar kan även vissa 
värden förstärkas jämfört med referensalternativet. Samtidigt som landskapsbilden förändras negativt för 
de som normalt förflyttar sig i närområdet, blir det exploaterade området dessutom mer tillgängligt för 
rekreation genom att gång- och cykelvägar anläggs inom området. Sammanfattningsvis finns det flera 
möjligheter att undvika den totala samhällsekonomiska kostanden av det förändrade landskapet i 
åtgärdsalternativet genom att bevara och tillföra nya landskapskomponenter enligt utredningarnas 
rekommendationer.  

Något som också är viktigt att ta i beaktande vid exploatering av jordbruksmark är faktumet att i takt med 
att mer och mer jordbruksmark tas i anspråk, blir det samhällsekonomiska värdet på den kvarvarande 
jordbruksmarken högre och högre. Dels genom större efterfrågan på odlingsbar jordbruksmark, vilket 
ökar fastighetsvärdet, dels genom att landskapsknutna värdena blir mer knappa. Detta leder generellt till 
att människor är villiga att betala mer för dess bevarande. Att nyodla på mark som tidigare har hårdgjorts 
för exploatering innebär i tillägg relativt sett betydligt högre kostnader jämfört med att odla på redan 
brukad åkermark.7  
  

 

6 Av Sveriges jordbruksmark står åkermarken för 85 %, och betesmarken för 15 % (SCB, 2019). 

7 https://www.extrakt.se/sverige-fortsatter-bebygga-jordbruksmark/ 
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5. Slutsatser av den samhällsekonomiska analysen 

I den här rapporten har samhällsekonomiska effekter av att etablera ett logisk- och lagerområde på 
jordbruksmark i Ängelholm undersökts. De samhällsekonomiska effekterna i åtgärdsalternativet, i relation 
till referensalternativet, har diskuterats översiktligt med avseende på vilka aktiviteter och 
ekosystemtjänster som framförallt kommer att påverkas. Bakgrunden till analysen är att det i kommunens 
översiktsplan framgår att en samhällsekonomisk bedömning ska genomföras vid ianspråktagande av 
jordbruksmark som inte är utpekad i översiktsplanen. Utgångspunkten för analysen har huvudsakligen 
varit de underlagsrapporter som tagits fram till detaljplanen och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, 
samt olika ritningar och kartunderlag.  

De samhällsekonomiska effekter som har analyserats mer ingående i rapporten redovisas i Tabell 10. 
Dessa utgör de huvudsakliga kostnaderna och nyttorna, varför exempelvärden för hur dessa kan värderas 
monetärt har tagits fram.  

Tabell 10. Exempelvärden för de viktigaste kostnaderna och nyttorna i åtgärdsalternativet. 

Kostnad/nytta Värde i miljoner kr/år 

Ökad produktion av varor och tjänster (+) 239–1 274 

Förlorad livsmedelsproduktion (-) 0,757 

Förändrat landskap och påverkan på landskapsknutna värden (-) 0,121–0,194 

Påverkan från ökad transport (-) 5,3–9,1a)  

   a)    engångsbelopp, inkluderar ej markinlösen eller externa effekter 

 
Enligt ovan redovisade värderingar överstiger nyttan i åtgärdsalternativet dess kostnader, jämfört med att 
ingen etablering genomförs. Det bör dock poängteras att föreliggande analys är föremål för flera 
osäkerheter. Dessa kan framförallt härledas till svårigheter i att avgöra hur många personer som kommer 
att gå från arbetslöshet till anställning till följd av de 1500–2000 arbeten som det planerade logistik- och 
lagerområdet förväntas skapa, vilket i sig också är en osäkerhet. Detta påverkar värdet på nyttan som 
utgörs av ökad produktion av varor och tjänster. 

En annan osäkerhetsfaktor är värderingen av kostnader kopplade till den förlorade jordbruksmarken. 
Detta förväntas leda till såväl förlorad livsmedelsproduktion som ett förändrat landskap med påverkan på 
landskapsknutna värden. Idag skyddas brukningsvärd jordbruksmark nationellt genom miljöbalken (3 kap. 
4 § andra stycket) och specifik i Ängelholms kommun även genom översiktsplanen, där det framgår att 
åkermark i möjligaste mån ska bevaras. Trots detta fortsätter exploateringen av jordbruksmark i Sverige 
och således minskar mängden åkermark (SCB, 2019). I Skåne minskade arealen åkermark med dryga 20% 
mellan 1951–2015. Om jordbruksmark fortsätter att tas i anspråk i samma takt kommer den att bli en 
ännu större bristvara, vilket på lång sikt kommer att leda till kraftigt ökade samhällsekonomiska kostnader 
vid exploatering. 

Resultatet av de genomförda beräkningarna i denna studie bör sedan jämföras med projektkostnaden för 
att bygga området, samt förväntad värdeökning på fastigheten som ett resultat av byggnationen. Något 
som kan behöva undersökas ytterligare är hur nettoeffekten på trafiken ser ut nationellt sett. Av Swecos 
trafikanalys framgår att trafikalstringen lokalt kommer öka, och kostnaden av luftutsläpp kan vara 
betydande om denna trafikalstring motsvarar en nettoökning. Dessutom finns andra viktiga underlag att 
ta i beaktande vid ett beslut om etableringen som inte ingår i denna typ av samhällsekonomisk 
konsekvensanalys, t.ex. hur kommunens skatteintäkter ökar eller hur människors välmående ökar av att 
komma ur arbetslöshet.   
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