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1 Val av justeringspersoner och dag för justering  

2 Godkännande av föredragningslistan  

       Information 
3 Information om delårsrapport per 2022-08-31 (se ärende 8)   

- Ekonomichef Stefan Marthinsson 
 

       Interpellationer och frågor 
4 Ev. interpellationer och frågor  

       Beslutsärenden 
5 Översyn av tid för kommunfullmäktiges sammanträden 2022/125 

6 Uppdrag om översyn av lokala ordningsföreskrifter 2020/332 

7 Bidrag till skyddsjouren Ängelholm 2022/506 

8 Delårsrapport per 2022-08-31 2022/2 

9 Återrapport till Kommunstyrelsen om certifiering av nytt stadshus 2022/166 
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10 Motion från Susanne Jönsson (S) och Lars Karlsson (S) om en mötesplats i 
Munka Ljungby 

2021/502 

11 Motion från Susanne Jönsson (S) gällande konstgräsplan i Munka Ljungby 2022/138 

12 Förnyat tomtpris för kommunala bostadstomter i Strövelstorp 2022/433 

13 Köpeavtal för del av Ängelholm 3:136, Jernhusen Stationer AB, ny 
bussangöring, Stationsområdet, Ängelholm 

2019/274 

14 Köpeavtal för del av Ängelholm 3:2, Trafikverket 2022/483 

15 Antagande av detaljplan för del av Ängelholm 3:49 m.fl., Stationsområdet, 
Ängelholm, Ängelholms kommun 

2017/709 

16 Köpeavtal för del av Vilhelmsfält 2:17, Ängelholms Arenastad 2022/450 

17 Försäljning av skogsbruksfastighet Båstad Himmelstorp 1:17 2022/449 

18 Budget 2023 och planår 2024-2025 för revisorernas verksamhet 2022/1 

       Valärenden 
19 Entledigande av Oscar Funes Galindo (V) från uppdragen som 

lekmannarevisors ersättare i AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler 
2022/528 

20 Entledigande av Rasmus Korsvall (S) från uppdragen som ledamot i 
Kommunfullmäktige och ersättare i Nämnden för omsorg och stöd 

2022/537 

       Inkomna motioner 
21 Ev. inkomna motioner  

       Anmälningsärenden 
22 Kommunrevisionens protokoll 2022-10-12 2022/19 

23 Vänortskommitténs protokoll 2022-10-03 2022/124 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-04-25 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KF § 78 Dnr. KS 2022/125 

Översyn av tid för kommunfullmäktiges 
sammanträden 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges arbetsordning reglerar att sammanträden ska börja klockan 
19.00 – med undantag för budgetsammanträdet, som ska börja klockan 16.00, samt 
decembersammanträdet som ska börja klockan 18.00. Samtliga fullmäktigemöten 
ska sluta senast klockan 22.30. 

Efter en fråga från en ledamot har kommunfullmäktiges presidium undersökt om 
det finns stöd för att ändra tiden för sammanträden till dagtid. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut den 6 april 2022, § 83 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 23 mars 2022, § 61 
• Tjänsteutlåtande daterat den 24 februari 2022 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bordlägga ärendet till första kommunfullmäktigesammanträdet i nästa 
mandatperiod. 
 

Beslutet ska expedieras till 
• enheten för juridik och kansli 
• gruppledare i kommunfullmäktige 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-04-06 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KS § 83 Dnr. KS 2022/125 

Översyn av tid för kommunfullmäktiges 
sammanträden 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges arbetsordning reglerar att sammanträden ska börja klockan 
19.00 – med undantag för budgetsammanträdet, som ska börja klockan 16.00, samt 
decembersammanträdet som ska börja klockan 18.00. Samtliga fullmäktigemöten 
ska sluta senast klockan 22.30. 

Efter en fråga från en ledamot har kommunfullmäktiges presidium undersökt om 
det finns stöd för att ändra tiden för sammanträden till dagtid. 

Beslutsunderlag 
• Beslut KSAU 2022-03-23 
• Tjänsteutlåtande daterat den 24 februari 2022 

Yrkande 
Ola Carlsson (M) med instämmande från Liss Böcker (C), Åsa Larsson (S), Karl-
Otto Rosenqvist (MP), Patrik Olsson (SD), Linda Persson (KD) och BrittMarie 
Hansson (S) yrkar att bordlägga ärendet till första 
kommunfullmäktigesammanträdet i nästa mandatperiod.  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  
 
att bordlägga ärendet till första kommunfullmäktigesammanträdet i nästa 
mandatperiod. 

Beslutet ska expedieras till 
• Enheten för juridik och kansli 
• Gruppledare i kommunfullmäktige 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-03-23 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KSAU § 61 Dnr. KS 2022/125 

Översyn av tid för kommunfullmäktiges 
sammanträden 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges arbetsordning reglerar att sammanträden ska börja klockan 
19.00 – med undantag för budgetsammanträdet, som ska börja klockan 16.00, samt 
decembersammanträdet som ska börja klockan 18.00. Samtliga fullmäktigemöten 
ska sluta senast klockan 22.30. 

Efter en fråga från en ledamot har kommunfullmäktiges presidium undersökt om 
det finns stöd för att ändra tiden för sammanträden till dagtid. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat den 24 februari 2022 

Yrkande 
Robin Holmberg (M) yrkar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget 
ställningstagande. 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. 

Beslutet ska expedieras till 
• Enheten för juridik och kansli 
• Gruppledare i kommunfullmäktige 
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ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00   engelholm.se 

Planeringschef 
Henrik Sanden 
0431-46 80 90 
henrik.sanden@engelholm.se 

Till: Kommunstyrelsen 
Diarienummer: KS 2022/125 
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande 
Datum: 2022-02-24 
 

Översyn av tid för kommunfullmäktiges sammanträ-
den 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges arbetsordning reglerar att sammanträden ska börja klockan 
19.00 – med undantag för budgetsammanträdet, som ska börja klockan 16.00, samt 
decembersammanträdet som ska börja klockan 18.00. Samtliga fullmäktigemöten 
ska sluta senast klockan 22.30. 
  
Efter en fråga från en ledamot har kommunfullmäktiges presidium undersökt om 
det finns stöd för att ändra tiden för sammanträden till dagtid. 

Beslutsunderlag  
• Tjänsteutlåtande daterat den 24 februari 2022 

Utredning 
I dialog mellan kommunfullmäktiges presidium och gruppledarna i kommunfull-
mäktige så har två huvudsakliga alternativ lyfts fram. 

1. Om kommunfullmäktiges sammanträden ska ske på dagtid är ett förslag att 
sammanträden börjar klockan 13:00 – med undantag för budgetsamman-
trädet, som börjar klockan 10.00. Samtliga fullmäktigemöten kan då sluta 
senast klockan 16.30. Decembermötet, som ofta avslutas med gemensamt 
julbord, kan undantas från detta och äga rum sen eftermiddag eller kväll. 
 

2. Om kommunfullmäktiges sammanträden ska ske på kvällstid kan samman-
trädet starta klockan 18:00, det vill säga en timme tidigare än vad som anges 
i nuvarande arbetsordning, och då även sluta senast klockan 21.30. 

Kommunfullmäktige kan med fördel välja att bordlägga ärendet tills dess att ny-
valda fullmäktige sammanträder första gången. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfull-
mäktige 

Att starttiden enligt nu gällande arbetsordning för kommunfullmäktige, § 9, ska 
ändras till klockan 18:00 och senaste sluttid till klockan 21.30, för mandatperioden 
2023-2026 enligt nedan. Utvärdering ska ske senast i december 2024: 

Kommunfullmäktiges sammanträden ska börja klockan 18.00 – med undantag för 
budgetsammanträdet, som ska börja klockan 16.00. Samtliga fullmäktigemöten ska 
sluta senast klockan 21:30. 

Kommunfullmäktiges presidium får besluta om andra starttider vid enstaka tillfällen 
(t.ex. p.g.a. många och/eller stora ärenden). 

 

Eller 

 

Att ändra i arbetsordning för kommunfullmäktige, § 9, enligt nedan. Utvärdering 
ska ske senast i december 2024:  

Kommunfullmäktiges sammanträden ska börja klockan 13:00 – med undantag för 
budgetsammanträdet, som ska börja klockan 10.00, samt decembersammanträdet 
som ska börja klockan 18.00.  

Samtliga fullmäktigesammanträden utom i december ska sluta senast klockan 
16.30. 

Kommunfullmäktiges presidium får besluta om andra starttider vid enstaka tillfällen 
(t.ex. p.g.a. många och/eller stora ärenden). 

Eva Sturesson 
Stadsjurist 

Henrik Sandén 
Planeringschef 
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Beslutet expedieras till: 
• Enheten för juridik och kansli 
• Gruppledare i kommunfullmäktige 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-10-05 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KS § 210 Dnr. KS 2020/332 

Uppdrag om översyn av lokala ordningsföreskrifter 

Ärendebeskrivning 
De lokala ordningsföreskrifterna i Ängelholms kommun antogs av 
kommunfullmäktige 1996. Föreskrifterna har sedan dess reviderats vid fem tillfällen, 
senast i november 2013.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-09-23 § 195 att ge uppdrag om 
översyn av lokala ordningsföreskrifter samt i förekommande fall lämna förslag på 
ändringar. 

Den 29 november 2021 beslutade kommunfullmäktige att godkänna ändringar till 
förslag för de lokala ordningsföreskrifterna. Den 18 juli 2022 inkom beslut kring de 
lokala ordningsföreskrifterna från Länsstyrelsen där de med motivering valt att 
upphäva vissa eller delar av paragrafer. Beslutet beror både äldre paragrafer från 
innan översynen, och några av de nya skrivningarna. Därav har ett nytt förslag tagits 
fram där paragrafer som Länsstyrelsen upphävt tagits bort, samt där förtydligande 
skett där Länsstyrelsen ansett att vi varit för otydliga.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat 2022-08-24 
• Bilaga 1 - Länsstyrelsen. Anmälan av beslut om allmänna lokala 

ordningsföreskrifter för kommun. 2022-07-18 
• Bilaga 2 – Nytt förslag till lokala ordningsföreskrifter 
• Bilaga 3 – Lokala ordningsföreskrifter där ändringarna syns.  
• Bilaga 4 – Tjänsteutlåtande ”uppdrag översyn av lokala ordningsföreskrifter 

daterat 2021-10-18” för att se argumentation kring översynens ändringsförslag 

Yrkande 
Patrik Olsson (SD), Maija Rampe (M) Karl-Otto Rosenqvist (MP), Charlotte 
Engblom Carlsson (L), Liss Böcker (C), Linda Persson (KD) och Lars Nyander (S) 
yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-10-05 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

att anta de reviderade lokala ordningsföreskrifterna enligt bilaga 2. 

Protokollsanteckning 
Ordförande godkänner begäran från Patrik Olsson (SD) om att få lämna en 
protokollsanteckning. 

Eftersom beslutet främst gäller revideringar som vi i Sverigedemokraterna i sig inte 
har något emot så väljer vi att bifalla förslaget. Vi menar dock fortsatt att §13 
gällande insamling av pengar i bössa inte följs och att brott mot denna paragraf ej 
beivras, vilket vi påpekat tidigare. Vi hade där välkomnat en starkare formulering 
som, liksom flera andra paragrafer i ordningsstadgan, uttrycks i termer av förbud. 

Beslutet ska expedieras till 
• Beredningskoordinator 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-09-21 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KSAU § 164 Dnr. KS 2020/332 

Lokala ordningsföreskrifter förslag till revidering 
efter Länsstyrelsens beslut 

Ärendebeskrivning 
De lokala ordningsföreskrifterna i Ängelholms kommun antogs av 
kommunfullmäktige 1996. Föreskrifterna har sedan dess reviderats vid fem tillfällen, 
senast i november 2013.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-09-23 § 195 att ge uppdrag om 
översyn av lokala ordningsföreskrifter samt i förekommande fall lämna förslag på 
ändringar. 

Den 29 november 2021 beslutade kommunfullmäktige att godkänna ändringar till 
förslag för de lokala ordningsföreskrifterna. Den 18 juli 2022 inkom beslut kring de 
lokala ordningsföreskrifterna från Länsstyrelsen där de med motivering valt att 
upphäva vissa eller delar av paragrafer. Beslutet beror både äldre paragrafer från 
innan översynen, och några av de nya skrivningarna. Därav har ett nytt förslag tagits 
fram där paragrafer som Länsstyrelsen upphävt tagits bort, samt där förtydligande 
skett där Länsstyrelsen ansett att vi varit för otydliga.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat 2022-08-24 
• Bilaga 1 - Länsstyrelsen. Anmälan av beslut om allmänna lokala 

ordningsföreskrifter för kommun. 2022-07-18 
• Bilaga 2 – Nytt förslag till lokala ordningsföreskrifter 
• Bilaga 3 – Lokala ordningsföreskrifter där ändringarna syns.  
• Bilaga 4 – Tjänsteutlåtande ”uppdrag översyn av lokala ordningsföreskrifter 

daterat 2021-10-18” för att se argumentation kring översynens ändringsförslag 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att anta de reviderade lokala ordningsföreskrifterna enligt bilaga 2. 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-09-21 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Beredningskoordinator 
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Beredningskoordinator 
Malin Klintfjäll 
468180 
Malin.Klintfjall@engelholm.se 

Till: Kommunstyrelsen 
Diarienummer: KS 2020/332 
Ytterligare dnr: Länsstyrelsen 213-22485-2022 
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande 
Datum: 2022-08-24 
 

Lokala ordningsföreskrifter förslag till revidering ef-
ter Länsstyrelsens beslut  

Ärendebeskrivning 
De lokala ordningsföreskrifterna i Ängelholms kommun antogs av kommunfullmäk-
tige 1996. Föreskrifterna har sedan dess reviderats vid fem tillfällen, senast i novem-
ber 2013.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-09-23 § 195 att ge uppdrag om 
översyn av lokala ordningsföreskrifter samt i förekommande fall lämna förslag på 
ändringar. 

Den 29 november 2021 beslutade kommunfullmäktige att godkänna ändringar till 
förslag för de lokala ordningsföreskrifterna. Den 18 juli 2022 inkom beslut kring de 
lokala ordningsföreskrifterna från Länsstyrelsen där de med motivering valt att upp-
häva vissa eller delar av paragrafer. Beslutet beror både äldre paragrafer från innan 
översynen, och några av de nya skrivningarna. Därav har ett nytt förslag tagits fram 
där paragrafer som Länsstyrelsen upphävt tagits bort, samt där förtydligande skett 
där Länsstyrelsen ansett att vi varit för otydliga.  

Beslutsunderlag  
• Tjänsteutlåtande daterat 2022-08-24 
• Bilaga 1 - Länsstyrelsen. Anmälan av beslut om allmänna lokala ordningsföre-

skrifter för kommun. 2022-07-18 
• Bilaga 2 – Nytt förslag till lokala ordningsföreskrifter 
• Bilaga 3 – Lokala ordningsföreskrifter där ändringarna syns.  
• Bilaga 4 – Tjänsteutlåtande ”uppdrag översyn av lokala ordningsföreskrifter da-

terat 2021-10-18” för att se argumentation kring översynens ändringsförslag 
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Utredning 
Den 18 juli 2022 inkom beslut kring de lokala ordningsföreskrifterna från Länssty-
relsen där de valt att upphäva vissa paragrafer eller delar av paragrafer. Främst 
handlade hänvisningarna om vad kommunen valt att definiera som offentlig plats 
enligt § 3 i de lokala ordningsföreskrifterna, hänvisning till kommunens jurisdiktion 
enligt sjötrafiksordningen, samt ordningslagen. Se bilaga 1 för ytterligare argumen-
tation kring upphävning.  

I det nya förslaget har Länsstyrelsens beslut tagits hänsyn till där delar av paragrafer 
strukits, och där det ansetts vara otydligt har det förtydligats.  

Med främst hänvisning till sjötrafiksordningen, ordningslagen och vad kommunen 
valt att definiera som offentliga platser § 3 har de valt att upphäva hela/delar av 
vissa paragrafer,  

Det har iakttagits att fler kommuners föreskrifter som gjort en ny översyn och läm-
nat in med upphävts av liknande anledningar.  

Förslag till ny revidering  
Se även bilaga 2 och 3. I bilaga 3 betyder gula markeringar att det omformulerats, 
och röda markeringar med överstrykningar att det är borttaget.  

Äldre skrivningar som upphävts: 

• § 3 lokala ordningsföreskrifter, tidigare punkt C som hänvisade till bilaga 1 
har nu flyttats upp till § 3 och därav utökats med flera punkter. Detta för 
att förtydliga vad kommunen likställer med offentliga platser. 

• § 8 container. Skrivits om där ”skymmande anordning” tagits bort. En 
skrivning som kommunens verksamheter nyttjar, därav omskrivning. 

• § 14 konsumtion av alkohol. Länsstyrelsen har upphävt punk a som dvs of-
fentlig plats. Områden ska vara tydligt definierade. Därav borttaget.   

• § 21 om koppeltvång för hundar. Då punkt 3 skrivits om kring vad kom-
munen likställer med offentlig plats som var Länsstyrelsens argumentation 
att upphäva § 21 då det inte var synkat, även om begravningsplatser var 
tydligt sen innan fanns andra områden inte med i § 3. Paragrafen är omskri-
ven för att förtydliga. Kommunens: begravningsplatser, idrottsplatser, lek-
platser samt kommunens mark i Kronoskogen och Nybroskogen står kvar, 
det andra exempelvis Hembygdsparken är struket med hänvisning till Läns-
styrelsens argumentation. 



  TJÄNSTEUTLÅTANDE       3 
(4) 

ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00   engelholm.se 

• § 24 ridning och § 25 löpning. Frågan om sandklitter är viktig för kommu-
nen, därav har paragraferna skrivits om och förtydligats med stöd av § 3 
vad kommunen likställer med offentlig plats (§ 3 punkt J i nytt förslag).  

• § 26 fyrverkerier och andra pyrotekniska varor. Länsstyrelsen har upphävt 
punkt a som delvis var ny från ifjor med reglering av tider. Länsstyrelsen 
anser ordningslagens reglering av detta vara tillräcklig. Punkten är bortta-
gen i nytt förslag.  

Nya paragrafer sen översynen: 

• § 3 punkt B vad kommunen likställer med offentlig plats angående för-
skole- och skolgårdar med förbud för obehöriga under verksamhetstider. 
Länsstyrelsen anser det vara en svår skrivning och tolkar det som ett total-
förbud även för behöriga, därav har paragrafen förtydligats och skrivits om 
att det håller obehöriga.  

• § 16 camping. Var ett önskemål från Samhällsbyggnadsnämnden under 
översynen att förtydliga. Länsstyrelsen tolkar det som totalförbud vilket 
kommunen inte har rätt till. Stycket som Länsstyrelsen upphävde är bortta-
get.  

• § 17 uppläggning av båtar. Delar av paragrafen anser Länsstyrelsen inte lig-
ger inom kommunens jurisdiktion. Därav har paragrafen förtydligats, ank-
ring är borttaget samt andra stycket i paragrafen är borttaget enligt Länssty-
relsens upphävning.  

• § 23 att plocka upp föroreningar efter hund. Omskriven så att den anpassas 
och synkas med vad kommunen likställer med offentlig plats enligt revide-
rade § 3. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige  

att anta de reviderade lokala ordningsföreskrifterna enligt bilaga 2. 

Kristina Magnusson 
Kommundirektör  

Henrik Sandén 
Planeringschef  
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Beslutet expedieras till: 
• Stadsjurist  
• Planeringschef kommunstyrelsen 
• Länsstyrelsen (efter beslut fullmäktige) 
• Samtliga huvuduppdrag och servicestöd  
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Lokala ordningsföreskrifter för Ängelholms kommun - 
KFS 421 

 
Ängelholms kommunfullmäktige föreskriver följande med stöd av förordningen 
(1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala 
föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).  
 
De allmänna lokala föreskrifterna styr vad som är tillåtet att göra på offentlig plats 
inom kommunen för att upprätthålla den allmänna ordningen. 

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 
§ 1  
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats 
finns i 3 kap ordningslagen (1993:1617). 
 
§ 2 
Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats 
enligt 1 kap 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges.  
 

Dokumentnamn 
Lokala 
ordningsföreskrifter 

Dokumenttyp 
Styrdokument 

Fastställd/upprättad 
Kommunfullmäktige 
22 januari 1996 § 7 

Beslutsinstans 
Kommunfullmäktige 

Dokumentansvarig 
Kommundirektörens 
stab 

Diarienummer 
KS 2020/332 
(KF §114/2007, § 
200/2008, § 191, § 
54/2010, §222/2013) 
 

Senast reviderad 
2021 

Giltig till 
Tills vidare 
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Bestämmelsen i 21 § är även tillämplig på andra än offentliga platser inom 
kommunen. 
 
För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens 
föreskrifter om torghandel. 
 
§ 3 
Vid tillämpningen av 3 kap ordningslagen och dessa föreskrifter ska med stöd av 1 
kap 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig 
plats: 
 

a) samtliga begravningsplatser inom kommunen, 
b) kommunens kommunala förskole- samt skolgårdar utgör allmän plats. 

Inom dessa får man inte vistas klockan 06:00-18:00 på vardagar, 
c) övriga platser enligt bilaga 1. 

 
§ 4 
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt dessa föreskrifter bör 
kommunen ges tillfälle att yttra sig. 

Lastning av varor med mera 
§ 5 
Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering ska den som är ansvarig för 
åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga 
olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt. 

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, 
brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddnings- 
tjänstens arbete hindras. 

Schaktning, grävning med mera 
§ 6 
Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av 
fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete ska se till att det 
sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga besvär. 
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Grävning och borttagning av vegetation i sandklitterna vid Vejbystrand och 
Havsbaden är förbjudet. Maskiner får framföras för kommunala underhålls- och 
investeringsprojekt om nödvändiga tillstånd finns. 

Störande buller  
§ 7 
Polismyndighetens tillstånd krävs för arbete på offentlig plats som pågår vardagar 
under tiden 22:00-07:00 och som orsakar störande buller, till exempel 
stenkrossning, spontning, pålning och nitning. 

Containrar  
§ 8  
Ägaren, eller den som är i ägarens ställe, till en container, återvinningsbehållare eller 
annan skrymmande anordning som ska ställas upp på offentlig plats är skyldig att 
tydligt märka anordningen med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress 
och telefonnummer. 

Markiser, flaggor, skyltar och vegetation 
§ 9  
Markiser, flaggor, banderoller, skyltar eller andra väggmonterade anordningar på 
fasad får inte sättas upp så att: 
 

a) de skjuter ut över en gång- och cykelbana på lägre höjd än 2,30 meter,  
b) eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter. 

 
Träd och annan växtlighet som är lägre än 2,30 meter får inte skjuta ut över gång- 
och cykelbana eller allmän grönyta. Motsvarande mått för körbana är 4,50 meter. 
 
Med gångbana avses även  

o trappa eller dylikt, som fyller gångbanans uppgift, samt,  
o om gångbana inte finns, ett för gångtrafiken nödvändigt område om 1 

meters bredd utmed fastighetens gräns.  

Affischering  
§ 10  
Affischer, annonser, klistermärken, projicerade eller schablonmålade budskap eller 
liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndighet sättas upp på sådana 
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husväggar, staket, stolpar, skyltar, kopplingsskåp, träd, eller längs med gång-, cykel- 
eller körbanor som vetter mot offentlig plats.  
 
Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande  
anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för 
näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser 
näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns. 
 
Med näringsidkare menas den juridiska termen för en fysisk eller juridisk person 
som driver en näringsverksamhet. Det kan till exempel handla om en person som 
driver enskild firma, aktiebolag eller handelsbolag. 
 
§ 11 
De i 9-10 §§ angivna anordningar får inte sättas upp eller sitta uppe så att de 
skymmer vägmärken, väganvisning och dylikt, eller på annat sätt vara trafikfarliga. 
De får inte fästas på trafiksignalstolpar eller vägmärkesstolpar. På andra föremål, i 
direkt anslutning till trafikerade ytor, får de inte fästas så att de skjuter ut över gång- 
och cykelbanan på lägre höjd än 2,30 meter samt över körbana på lägre höjd än 
4,50 meter. 

Högtalarutsändning   
§ 12 
Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på 
offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av 
polismyndigheten. 

Insamling av pengar 
§ 13 
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, 
om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller 
offentlig tillställning. 
 
När insamlingen ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte 
tillstånd. 
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Konsumtion av alkohol   
§ 14 
Spritdrycker, vin och starköl eller därmed jämförliga drycker (till exempel 
blanddrycker) får inte konsumeras inom följande områden annat än i samband med 
och inom områden som omfattas av tillåten servering av sådana drycker. 
 

a) På offentlig plats, 
b) På plats enligt bilaga 2 gällande centralorten som enligt § 3 i dessa 

föreskrifter jämställs med offentlig plats inom ett område i Ängelholms 
tätort, 

c) På gång- och cykelväg från Kullavägen till ishallsområdet samt 
parkeringsområdena runt Ängelholms Arenstad enligt bilaga 2. 
 

Undantag från förbudet får beviljas av polismyndigheten vid speciella arrangemang. 

Ambulerande försäljning  
§ 15  
Ambulerande försäljning får inte ske på de allmänna försäljningsplatserna för 
torghandel eller på Storgatan i Ängelholm mellan Laxgatan och Skolgatan (den så 
kallade handelsgatan). 
 
Med ambulerande försäljning avses kringvandrande gatuförsäljning som endast 
tillfälligt och i obetydlig omfattning tar offentlig plats i anspråk, och som därför 
inte kräver tillstånd enligt 3 kap 1 § ordningslagen.  

Camping  
§ 16 
Camping eller övernattning utomhus får inte ske på offentlig plats, eller på plats 
som enligt 3 § i dessa föreskrifter jämställts med offentlig plats. Camping får endast 
äga rum på de platser eller områden som kommunen upplåtit för detta och på de 
tider av året som kommunen bestämt.  

Uppläggning av båtar och vind- och kitesurfing 
§ 17  
På följande badstränder får båtar läggas upp under tiden september till och med 
maj året därpå, i enlighet med bilaga 1 punkt 8. Övrig tid på året under badsäsong 
(15 maj till 15 september) ska dessa områden vara fria från båtar. Ej ankring, 
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angöring på badbryggor eller båtuppläggning vid stranden eller med 300 meters 
omnejd. All båtinsättning ska ske i anslutning till hamnar (båtramper).  
 
Vind- och kitesurfing får inte ske närmare stranden än 300 meter under badsäsong. 

Badförbud med mera 
§ 18 
Bad är förbjudet inom hamnområde och i närheten av markerade kablar. 

Eldning  
§ 19 
Eldning på badstränder och angränsande strandområden får endast ske på de 
särskilt anordnade eldningsplatserna. Det är förbjudet att elda vid sandklitterna.  

Det är tillåtet att även elda/grilla på strandplanet (det vill säga det låglänta 
strandområdet närmast havet). Hänsyn ska dock tas till andra strandbesökare och 
elden ska inte bli en sanitär olägenhet (rökspridning).  

Hundar 
§ 20 
Hundens ägare, personen som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande, 
eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 
20 - 23 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad 
person, service- och signalhund med tjänstetäcke eller liknande täcke, eller 
polishund i tjänst samt för uppräknade hundar under utbildning.  
 
§ 21 
Hundar ska hållas kopplade inom följande områden (koppeltvång): 
 

a) På begravningsplatser, 
b) allmänna försäljningsplatser medan torghandel pågår, 
c) Hembygdsparken, 
d) utmärkta motionsspår, 
e) samtliga idrottsplatser i kommunen, 
f) allmänna lekplatser, 
g) i Krono- och Nybroskogen med undantag för jakthundar under pågående 

jakt, 
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h) hela centrum, vilket inkluderar gång- och cykellederna långs Rönneå (de så 
kallade Åpromenaderna). 
 

Koppeltvång gäller inte i de områden kommunen anordnat hundrastgårdar. 

Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen. Detta gäller dock inte 
inom inhägnade områden. 

När en hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, 
adress och telefonnummer, i de fall de inte har en ID-märkning. Detsamma gäller 
när en hund vistas utomhus. 

§ 22  
Under badsäsong (15/5-15/9) är hund tillåtet på strand (inkl bada i vattnet):  
 

a) ”Hunnabadet” ca 75 m norr om pirarmarna,  
b) mellersta delen av sträckan Vejby Udde – Vejbystrands hamn (en 

sträcka av 75 meter nedanför Friluftsbadet i Vejbystrand), 
c) söder om södra pirarmen och fram till strandnedgång ”Hamnbrons 

förlängning” (en sträcka av ca 450 m) samt  
d) 75 m söder om Sibirien strandnedgång.  
 

På övriga stränder tillåts hund inte under badsäsong. 

Utanför badsäsong (16/9-14/5) är hund tillåtet på samtliga stränder då 
allemansrätten gäller.   

§ 23 
Inom områden som omfattas av detaljplan eller annars kan anses vara tättbebyggt, 
se markerade områden i bilaga 3, ska föroreningar efter hund plockas upp. 
Föroreningar från hund ska dessutom plockas upp på badplatser, stränder, klitter 
och strandängar.  

Ridning och cykling 
§ 24 
Ridning eller medförande av häst samt cykling får inte ske i följande motionsspår: 
 

a) motionsslingan vid Roddklubben i Ängelholm, 
b) motionsslingan i Skälderviken, 
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c) motionsslingan i Hjärnarp. 
  
I Kronoskogen får ridning och cykling inte ske:  

d) mellan Malavägen (”Lergöksrundan” mellan Sibirien och Råbocka) och 
strandplanet, 

e) på åsarna, 
f) på utmärkta motionsspår, 
g) på utmärkta skidspår. 

 
I Kronoskogen får ridning och cykling ske: 

h) på Malavägen, 
i) på stranden, dock ej under badsäsong ( 15 maj till 15 september), 
j) ner till stranden på de vägar som finns (därvid får motionsspår och skidspår 

med mera korsas). 
 
Hästar och ridning får inte förekomma på allmänna badplatser (enligt bilaga 1) 
under badsäsong  (15 maj till 15 september). 

All form av ridning på häst är förbjudet i alla strandklitter i hela kommunen under 
hela året. 
 
Löpning  
§ 25 
Löpning får inte ske i särskilt anlagda utmärkta skidspår i Krono- eller 
Nybroskogen eller på sandklitter. 
 
Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor  
§ 26 
Den som skjuter av fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor ska visa största 
möjliga hänsyn till omgivningen. Med fyrverkeri avses explosiva varor som 
innehåller pyrotekniska ämnen, avger ljus- och ljudeffekter och är avsedda för 
nöjesändamål.  
 

a) Tillstånd av polismyndigheten krävs inom detaljplanelagt område i hela 
kommunen för att använda pyrotekniska varor under hela året med 
undantag för påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton från klockan 
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22:00 fram till följande dag till klockan 02:00. Se bilaga 3. Undantaget gäller 
inte offentlig plats eller på områden som enligt dessa föreskrifter är 
jämställda med offentlig plats utan polismyndighetens tillstånd, se bilaga 1, 

b) Det är vidare alltid förbjudet att använda fyrverkerier och andra 
pyrotekniska varor närmare än 200 meter från Ängelholms lasarett 
(kvarteret Lasarettet) samt inom samma avstånd från andra inrättningar 
med vård eller omsorg. 

 
Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor får endast hanteras av den som fyllt arton 
år. Vissa undantag för ålderskravet gäller enligt föreskrifter beslutade av 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 
 
Sprängning och skjutning med eldvapen med mera 
§ 27 
Tillstånd av polismyndigheten krävs för sprängning och skjutning med eldvapen 
inom följande områden som omfattas av detaljplan i kommunens tätorter, se bilaga 
3. 
 
§ 28 
Luftvapen, fjädervapen och paintballvapen får inte användas inom områden som 
omfattas av detaljplan i kommunens tätorter, se bilaga 3. 
 
Avgift för att använda offentlig plats  
§ 29 
För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan 
plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av 
kommunfullmäktige. 
 
Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 
§ 30 
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5 – 9 §, 10 § första 
stycket, 12 §, 13 § första stycket, 14 - 17§, 19 – 29 § kan dömas till penningböter 
enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen. I ordningslagen finns också 
bestämmelser om förlägganden och förverkanden. 
  



10 (28) 
 

ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00  engelholm.se 

Bilaga 1.  
Bilaga till 3 §. Områden som enligt 3 § i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för 
Ängelholms kommun ska jämställas med offentliga platser.  

1. Kommunens parkeringsplatser 
 

a) Vakteln (parkeringen bakom biografen, mellan Järnvägsgatan och 
Södra Kyrkogatan),  

b) Samskolan 3, 
c) Ankan, även kallat Mejeritomtens parkering norr om Mejeribron, 

utmed Östergatan (mitt emot Samskolan 5), 
d) Rosen (stadshuset). 

 
2. Kommunens lekplatser. 

 
3. Kvartersmark i kv. Örnen i hörnet vid korsningen Östergatan – 

Laxgatan. 
 

4. Kvartersmark i kv. Eldfågeln vid Bagare Palms gång (vid 
anslutningen till Storgatan) 
 

5. Passagen i kv. Lärkan mellan Storgatan och Lärkgatan. 
 

6. Passagen i kv. Vakteln mellan Järnvägsgatan och parkeringsplatsen 
 

7. Järnvägsområdet vid Ängelholms järnvägsstation. 
 

8. Kommunens badplatser (se även tillhörande kartor där de gula 
markeringarna avgränsar området som regleras): 

 
a) Vejbystrand N och Vejbystrand S, 
b) Magnarps badplats,  
c) Skepparkrokens badplats, 
d) Lingvallen,  
e) Sven-Johns udde, 
f) Skälderviken/Hunnabadet, 
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g) Klitterhus, 
h) Råbocka, 
i) Naturstrand/nakenstrand vid Råbocka, 
j) Sibirien, 
k) Västersjön. 

 
 Med badplats avses följande strandavsnitt med tillhörande sandklitter. 

Vejbystrand N (tillhörande bilaga 1 punkt 8) 
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Vejbystrand S (tillhörande bilaga 1 punkt 8) 
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Magnarps badplats (tillhörande bilaga 1 punkt 8) 
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Skepparkroken (tillhörande bilaga 1 punkt 8) 
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Lingvallen (tillhörande bilaga 1 punkt 8) 
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Sven-Johns udde (tillhörande bilaga 1 punkt 8) 
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Skälderviken/Hunnabadet  (tillhörande bilaga 1 punkt 8) 

 

 



18 (28) 
 

ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00  engelholm.se 

Klitterhus (tillhörande bilaga 1 punkt 8) 
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Råbocka (tillhörande bilaga 1 punkt 8)
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Naturstrand/nakenstrand vid Råbocka (tillhörande bilaga 1 punkt 8) 
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Sibirien (tillhörande bilaga 1 punkt 8) 
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Västersjön (tillhörande bilaga 1 punkt 8) 
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Bilaga  2.  
Bilaga till 14 § ’Konsumtion av alkohol’ inom centralorten.  
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Bilaga 3. Ängelholms kommuns detaljplanelagda områden 
Bilaga till  23 § ’Hund’ plocka upp föroreningar efter hand,  27-28 §§ ’Sprängning 
och skjutning med eldvapen med mera’. 

Ängelholms tätort  
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Strövelstorp  

 

 

 

 

 

 

 

 
Björkhagen och Skepparkroken 
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Områden kring Västersjön 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavershult  
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Vejbystrand 

Hjärnarp 
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Munka Ljungby 
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Lokala ordningsföreskrifter för Ängelholms kommun - 
KFS 421 

 
Ängelholms kommunfullmäktige föreskriver följande med stöd av förordningen 
(1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala 
föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).  
 
De allmänna lokala föreskrifterna styr vad som är tillåtet att göra på offentlig plats 
inom kommunen för att upprätthålla den allmänna ordningen. 

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 
§ 1  
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats 
finns i 3 kap ordningslagen (1993:1617). 
 
§ 2 
Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats 
enligt 1 kap 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges.  
 

Dokumentnamn 
Lokala 
ordningsföreskrifter 

Dokumenttyp 
Styrdokument 

Fastställd/upprättad 
Kommunfullmäktige 
22 januari 1996 § 7 

Beslutsinstans 
Kommunfullmäktige 

Dokumentansvarig 
Kommundirektörens 
stab 

Diarienummer 
KS 2020/332 
(KF §114/2007, § 
200/2008, § 191, § 
54/2010, §222/2013) 
 

Senast reviderad 
2022 

Giltig till 
Tills vidare 
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Bestämmelsen i 21 § är även tillämplig på andra än offentliga platser inom 
kommunen. 
 
För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens 
föreskrifter om torghandel. 
 
§ 3 
Vid tillämpningen av 3 kap ordningslagen och dessa föreskrifter ska med stöd av 1 
kap 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig 
plats: 

a) samtliga begravningsplatser inom kommunen, 
b) kommunens kommunala förskole- samt skolgårdar utgör allmän plats. 

Inom dessa får obehöriga inte vistas klockan 06:00-18:00 på vardagar, 
c) kommunens parkeringsplatser: 

1) Vakteln (parkeringen bakom biografen, mellan Järnvägsgatan och 
Södra Kyrkogatan),  

2) Samskolan 3, 
3) Ankan, även kallat Mejeritomtens parkering norr om Mejeribron, 

utmed Östergatan (mitt emot Samskolan 5), 
4) Rosen (stadshuset). 

d) kommunens lekplatser, 
e) kvartersmark i kv. Örnen i hörnet vid korsningen Östergatan – Laxgatan. 
f) kvartersmark i kv. Eldfågeln vid Bagare Palms gång (vid anslutningen till 

Storgatan) 
g) passagen i kv. Lärkan mellan Storgatan och Lärkgatan. 
h) passagen i kv. Vakteln mellan Järnvägsgatan och parkeringsplatsen 
i) järnvägsområdet vid Ängelholms järnvägsstation. 
j) kommunens badplatser. Med badplats avses följande strandavsnitt med 

tillhörande sandklitter. (se tillhörande kartor där de gula markeringarna 
avgränsar området som regleras i bilaga 1): 

1) Vejbystrand N och Vejbystrand S, 
2) Magnarps badplats,  
3) Skepparkrokens badplats, 
4) Lingvallen,  
5) Sven-Johns udde, 
6) Skälderviken/Hunnabadet, 
7) Klitterhus, 
8) Råbocka, 
9) Naturstrand/nakenstrand vid Råbocka, 
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10) Sibirien, 
11) Västersjön. 

k) samtliga idrottsplatser i kommunen,  
l) kommunens mark i Kronoskogen och Nybroskogen med tillhörande 

motionsspår. 
 

§ 4 
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt dessa föreskrifter bör 
kommunen ges tillfälle att yttra sig. 

Lastning av varor med mera 
§ 5 
Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering ska den som är ansvarig för 
åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga 
olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt. 

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, 
brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddnings- 
tjänstens arbete hindras. 

Schaktning, grävning med mera 
§ 6 
Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av 
fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete ska se till att det 
sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga besvär. 
 
Grävning och borttagning av vegetation i sandklitterna vid Vejbystrand och 
Havsbaden är förbjudet. Maskiner får framföras för kommunala underhålls- och 
investeringsprojekt om nödvändiga tillstånd finns. 

Störande buller  
§ 7 
Polismyndighetens tillstånd krävs för arbete på offentlig plats som pågår vardagar 
under tiden 22:00-07:00 och som orsakar störande buller, till exempel 
stenkrossning, spontning, pålning och nitning. 
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Containrar  
§ 8  
Ägaren, eller den som är i ägarens ställe, till en container eller återvinningsbehållare 
som ska ställas upp på offentlig plats är skyldig att tydligt märka anordningen med 
ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer. 

Markiser, flaggor, skyltar och vegetation 
§ 9  
Markiser, flaggor, banderoller, skyltar eller andra väggmonterade anordningar på 
fasad får inte sättas upp så att: 
 

a) de skjuter ut över en gång- och cykelbana på lägre höjd än 2,30 meter,  
b) eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter. 

 
Träd och annan växtlighet som är lägre än 2,30 meter får inte skjuta ut över gång- 
och cykelbana eller allmän grönyta. Motsvarande mått för körbana är 4,50 meter. 
 
Med gångbana avses även  

o trappa eller dylikt, som fyller gångbanans uppgift, samt,  
o om gångbana inte finns, ett för gångtrafiken nödvändigt område om 1 

meters bredd utmed fastighetens gräns.  

Affischering  
§ 10  
Affischer, annonser, klistermärken, projicerade eller schablonmålade budskap eller 
liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndighet sättas upp på sådana 
husväggar, staket, stolpar, skyltar, kopplingsskåp, träd, eller längs med gång-, cykel- 
eller körbanor som vetter mot offentlig plats.  
 
Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande  
anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för 
näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser 
näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns. 
 
Med näringsidkare menas den juridiska termen för en fysisk eller juridisk person 
som driver en näringsverksamhet. Det kan till exempel handla om en person som 
driver enskild firma, aktiebolag eller handelsbolag. 
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§ 11 
De i 9-10 §§ angivna anordningar får inte sättas upp eller sitta uppe så att de 
skymmer vägmärken, väganvisning och dylikt, eller på annat sätt vara trafikfarliga. 
De får inte fästas på trafiksignalstolpar eller vägmärkesstolpar. På andra föremål, i 
direkt anslutning till trafikerade ytor, får de inte fästas så att de skjuter ut över gång- 
och cykelbanan på lägre höjd än 2,30 meter samt över körbana på lägre höjd än 
4,50 meter. 

Högtalarutsändning   
§ 12 
Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på 
offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av 
polismyndigheten. 

Insamling av pengar 
§ 13 
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, 
om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller 
offentlig tillställning. 
 
När insamlingen ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte 
tillstånd. 

Konsumtion av alkohol   
§ 14 
Spritdrycker, vin och starköl eller därmed jämförliga drycker (till exempel 
blanddrycker) får inte konsumeras inom följande områden annat än i samband med 
och inom områden som omfattas av tillåten servering av sådana drycker. 
 

a) På plats enligt bilaga 2 gällande centralorten som enligt § 3 i dessa 
föreskrifter jämställs med offentlig plats inom ett område i Ängelholms 
tätort, 

b) På gång- och cykelväg från Kullavägen till ishallsområdet samt 
parkeringsområdena runt Ängelholms Arenstad enligt bilaga 2. 
 

Undantag från förbudet får beviljas av polismyndigheten vid speciella arrangemang. 
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Ambulerande försäljning  
§ 15  
Ambulerande försäljning får inte ske på de allmänna försäljningsplatserna för 
torghandel eller på Storgatan i Ängelholm mellan Laxgatan och Skolgatan (den så 
kallade handelsgatan). 
 
Med ambulerande försäljning avses kringvandrande gatuförsäljning som endast 
tillfälligt och i obetydlig omfattning tar offentlig plats i anspråk, och som därför 
inte kräver tillstånd enligt 3 kap 1 § ordningslagen.  

Camping  
§ 16 
Camping eller övernattning utomhus får inte ske på offentlig plats, eller på plats 
som enligt 3 § i dessa föreskrifter jämställts med offentlig plats.  

Uppläggning av båtar  
§ 17  
På följande kommunala badstränder får båtar läggas upp under tiden september till 
och med maj året därpå, i enlighet med § 3 punkt j (se bilaga 1 för kartor). Övrig tid 
på året under badsäsong (15 maj till 15 september) ska ej angöring på badbryggor 
eller båtuppläggning vid stranden ske. All båtinsättning ska ske i anslutning till 
hamnar (båtramper).  

Badförbud med mera 
§ 18 
Bad är förbjudet inom hamnområde och i närheten av markerade kablar. 

Eldning  
§ 19 
Eldning på badstränder och angränsande strandområden får endast ske på de 
särskilt anordnade eldningsplatserna. Det är förbjudet att elda vid sandklitterna.  

Det är tillåtet att även elda/grilla på strandplanet (det vill säga det låglänta 
strandområdet närmast havet). Hänsyn ska dock tas till andra strandbesökare och 
elden ska inte bli en sanitär olägenhet (rökspridning).  
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Hundar 
§ 20 
Hundens ägare, personen som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande, 
eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 
20 - 23 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad 
person, service- och signalhund med tjänstetäcke eller liknande täcke, eller 
polishund i tjänst samt för uppräknade hundar under utbildning.  
 
§ 21 
Hundar ska hållas kopplade inom följande områden (koppeltvång): 
 

a) på begravningsplatser, 
b) samtliga idrottsplatser i kommunen, 
c) allmänna lekplatser, 
d) i Krono- och Nybroskogen med undantag för jakthundar under pågående 

jakt, 
 

Koppeltvång gäller inte i de områden kommunen anordnat hundrastgårdar. 

Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen. Detta gäller dock inte 
inom inhägnade områden. 

När en hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, 
adress och telefonnummer, i de fall de inte har en ID-märkning. Detsamma gäller 
när en hund vistas utomhus. 

§ 22  
Under badsäsong (15/5-15/9) är hund tillåtet på strand (inkl bada i vattnet):  
 

a) ”Hunnabadet” ca 75 m norr om pirarmarna,  
b) mellersta delen av sträckan Vejby Udde – Vejbystrands hamn (en 

sträcka av 75 meter nedanför Friluftsbadet i Vejbystrand), 
c) söder om södra pirarmen och fram till strandnedgång ”Hamnbrons 

förlängning” (en sträcka av ca 450 m) samt  
d) 75 m söder om Sibirien strandnedgång.  
 

På övriga stränder tillåts hund inte under badsäsong. 
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Utanför badsäsong (16/9-14/5) är hund tillåtet på samtliga stränder då 
allemansrätten gäller.   

§ 23 
Inom områden som omfattas av detaljplan eller annars kan anses vara tättbebyggt, 
se markerade områden i bilaga 3, ska föroreningar efter hund plockas upp. 
Föroreningar från hund ska dessutom plockas upp på kommunala badplatser  (med 
badplats avses följande strandavsnitt med tillhörande sandklitter) enligt § 3 punkt j.  

Ridning och cykling 
§ 24 
Ridning eller medförande av häst samt cykling får inte ske i följande motionsspår: 
 

a) motionsslingan vid Roddklubben i Ängelholm, 
b) motionsslingan i Skälderviken, 
c) motionsslingan i Hjärnarp. 

  
I Kronoskogen får ridning och cykling inte ske:  

d) mellan Malavägen (”Lergöksrundan” mellan Sibirien och Råbocka) och 
strandplanet, 

e) på åsarna, 
f) på utmärkta motionsspår, 
g) på utmärkta skidspår. 

 
I Kronoskogen får ridning och cykling ske: 

h) på Malavägen, 
i) på stranden, dock ej under badsäsong ( 15 maj till 15 september), 
j) ner till stranden på de vägar som finns (därvid får motionsspår och skidspår 

med mera korsas). 
 
Hästar och ridning får inte förekomma på allmänna badplatser (enligt bilaga 1) 
under badsäsong  (15 maj till 15 september). 

All form av ridning på häst är förbjudet på kommunala badplatsers tillhörande 
avsnitt med sandklitter under hela året enligt § 3 punkt j.  
 
Löpning  
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§ 25 
Löpning får inte ske i särskilt anlagda utmärkta skidspår i kommunens del av 
Krono- eller Nybroskogen eller på tillhörande strandavsnitt med sandklitter vid 
vinterunderlag. 
 
Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor  
§ 26 
Den som skjuter av fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor ska visa största 
möjliga hänsyn till omgivningen. Med fyrverkeri avses explosiva varor som 
innehåller pyrotekniska ämnen, avger ljus- och ljudeffekter och är avsedda för 
nöjesändamål.  
 

a) Det är alltid förbjudet att använda fyrverkerier och andra pyrotekniska 
varor närmare än 200 meter från Ängelholms lasarett (kvarteret Lasarettet) 
samt inom samma avstånd från andra inrättningar med vård eller omsorg. 

 
Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor får endast hanteras av den som fyllt arton 
år. Vissa undantag för ålderskravet gäller enligt föreskrifter beslutade av 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 
 
Sprängning och skjutning med eldvapen med mera 
§ 27 
Tillstånd av polismyndigheten krävs för sprängning och skjutning med eldvapen 
inom följande områden som omfattas av detaljplan i kommunens tätorter, se bilaga 
3. 
 
§ 28 
Luftvapen, fjädervapen och paintballvapen får inte användas inom områden som 
omfattas av detaljplan i kommunens tätorter, se bilaga 3. 
 
Avgift för att använda offentlig plats  
§ 29 
För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan 
plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av 
kommunfullmäktige. 
 
Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 
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§ 30 
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5 – 9 §, 10 § första 
stycket, 12 §, 13 § första stycket, 14 - 17§, 19 – 29 § kan dömas till penningböter 
enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen. I ordningslagen finns också 
bestämmelser om förlägganden och förverkanden. 
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Bilaga 1.  
Bilaga till 3 § punkt J. Kartor för de kommunala badstränderna som enligt 3 § i 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Ängelholms kommun ska jämställas med 
offentliga platser.  

Vejbystrand N (tillhörande bilaga 1, § 3 punkt j) 
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Vejbystrand S (tillhörande bilaga 1, § 3 punkt j) 
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Magnarps badplats(tillhörande bilaga 1, § 3 punkt j) 
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Skepparkroken (tillhörande bilaga 1, § 3 punkt j) 
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Lingvallen (tillhörande bilaga 1, § 3 punkt j) 
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Sven-Johns udde (tillhörande bilaga 1, § 3 punkt j)
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Skälderviken/Hunnabadet  (tillhörande bilaga 1, § 3 punkt j) 
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Klitterhus (tillhörande bilaga 1, § 3 punkt j)
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Råbocka (tillhörande bilaga 1, § 3 punkt j) 
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Naturstrand/nakenstrand vid Råbocka (tillhörande bilaga 1, § 3 punkt j) 
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Sibirien (tillhörande bilaga 1, § 3 punkt j) 
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Västersjön (tillhörande bilaga 1, § 3 punkt j) 
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Bilaga  2.  
Bilaga till 14 § ’Konsumtion av alkohol’ inom centralorten.  
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Bilaga 3. Ängelholms kommuns detaljplanelagda områden 
Bilaga till  23 § ’Hund’ plocka upp föroreningar efter hand,  27-28 §§ ’Sprängning 
och skjutning med eldvapen med mera’. 

Ängelholms tätort  

 

 

 

 

 

 



25 (28) 
 

ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00  engelholm.se 

Strövelstorp  

 

 

 

 

 

 

 

 
Björkhagen och Skepparkroken 
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Områden kring Västersjön 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavershult  
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Vejbystrand 

Hjärnarp 
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Munka Ljungby 
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Lokala ordningsföreskrifter för Ängelholms kommun - 
KFS 421 

 
Ängelholms kommunfullmäktige föreskriver följande med stöd av förordningen 
(1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala 
föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).  
 
De allmänna lokala föreskrifterna styr vad som är tillåtet att göra på offentlig plats 
inom kommunen för att upprätthålla den allmänna ordningen. 

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 
§ 1  
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats 
finns i 3 kap ordningslagen (1993:1617). 
 
§ 2 
Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats 
enligt 1 kap 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges.  
 

Dokumentnamn 
Lokala 
ordningsföreskrifter 

Dokumenttyp 
Styrdokument 

Fastställd/upprättad 
Kommunfullmäktige 
22 januari 1996 § 7 

Beslutsinstans 
Kommunfullmäktige 

Dokumentansvarig 
Kommundirektörens 
stab 

Diarienummer 
KS 2020/332 
(KF §114/2007, § 
200/2008, § 191, § 
54/2010, §222/2013) 
 

Senast reviderad 
2021 

Giltig till 
Tills vidare 
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Bestämmelsen i 21 § är även tillämplig på andra än offentliga platser inom 
kommunen. 
 
För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens 
föreskrifter om torghandel. 
 
§ 3 
Vid tillämpningen av 3 kap ordningslagen och dessa föreskrifter ska med stöd av 1 
kap 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig 
plats: 
 

a) samtliga begravningsplatser inom kommunen, 
b) kommunens kommunala förskole- samt skolgårdar utgör allmän plats. 

Inom dessa får man inte vistas klockan 06:00-18:00 på vardagar, 
c) övriga platser enligt bilaga 1. 

 
§ 4 
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt dessa föreskrifter bör 
kommunen ges tillfälle att yttra sig. 

Lastning av varor med mera 
§ 5 
Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering ska den som är ansvarig för 
åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga 
olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt. 

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, 
brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddnings- 
tjänstens arbete hindras. 

Schaktning, grävning med mera 
§ 6 
Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av 
fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete ska se till att det 
sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga besvär. 
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Grävning och borttagning av vegetation i sandklitterna vid Vejbystrand och 
Havsbaden är förbjudet. Maskiner får framföras för kommunala underhålls- och 
investeringsprojekt om nödvändiga tillstånd finns. 

Störande buller  
§ 7 
Polismyndighetens tillstånd krävs för arbete på offentlig plats som pågår vardagar 
under tiden 22:00-07:00 och som orsakar störande buller, till exempel 
stenkrossning, spontning, pålning och nitning. 

Containrar  
§ 8  
Ägaren, eller den som är i ägarens ställe, till en container, återvinningsbehållare eller 
annan skrymmande anordning som ska ställas upp på offentlig plats är skyldig att 
tydligt märka anordningen med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress 
och telefonnummer. 

Markiser, flaggor, skyltar och vegetation 
§ 9  
Markiser, flaggor, banderoller, skyltar eller andra väggmonterade anordningar på 
fasad får inte sättas upp så att: 
 

a) de skjuter ut över en gång- och cykelbana på lägre höjd än 2,30 meter,  
b) eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter. 

 
Träd och annan växtlighet som är lägre än 2,30 meter får inte skjuta ut över gång- 
och cykelbana eller allmän grönyta. Motsvarande mått för körbana är 4,50 meter. 
 
Med gångbana avses även  

o trappa eller dylikt, som fyller gångbanans uppgift, samt,  
o om gångbana inte finns, ett för gångtrafiken nödvändigt område om 1 

meters bredd utmed fastighetens gräns.  

Affischering  
§ 10  
Affischer, annonser, klistermärken, projicerade eller schablonmålade budskap eller 
liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndighet sättas upp på sådana 
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husväggar, staket, stolpar, skyltar, kopplingsskåp, träd, eller längs med gång-, cykel- 
eller körbanor som vetter mot offentlig plats.  
 
Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande  
anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för 
näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser 
näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns. 
 
Med näringsidkare menas den juridiska termen för en fysisk eller juridisk person 
som driver en näringsverksamhet. Det kan till exempel handla om en person som 
driver enskild firma, aktiebolag eller handelsbolag. 
 
§ 11 
De i 9-10 §§ angivna anordningar får inte sättas upp eller sitta uppe så att de 
skymmer vägmärken, väganvisning och dylikt, eller på annat sätt vara trafikfarliga. 
De får inte fästas på trafiksignalstolpar eller vägmärkesstolpar. På andra föremål, i 
direkt anslutning till trafikerade ytor, får de inte fästas så att de skjuter ut över gång- 
och cykelbanan på lägre höjd än 2,30 meter samt över körbana på lägre höjd än 
4,50 meter. 

Högtalarutsändning   
§ 12 
Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på 
offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av 
polismyndigheten. 

Insamling av pengar 
§ 13 
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, 
om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller 
offentlig tillställning. 
 
När insamlingen ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte 
tillstånd. 
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Konsumtion av alkohol   
§ 14 
Spritdrycker, vin och starköl eller därmed jämförliga drycker (till exempel 
blanddrycker) får inte konsumeras inom följande områden annat än i samband med 
och inom områden som omfattas av tillåten servering av sådana drycker. 
 

a) På offentlig plats, 
b) På plats enligt bilaga 2 gällande centralorten som enligt § 3 i dessa 

föreskrifter jämställs med offentlig plats inom ett område i Ängelholms 
tätort, 

c) På gång- och cykelväg från Kullavägen till ishallsområdet samt 
parkeringsområdena runt Ängelholms Arenstad enligt bilaga 2. 
 

Undantag från förbudet får beviljas av polismyndigheten vid speciella arrangemang. 

Ambulerande försäljning  
§ 15  
Ambulerande försäljning får inte ske på de allmänna försäljningsplatserna för 
torghandel eller på Storgatan i Ängelholm mellan Laxgatan och Skolgatan (den så 
kallade handelsgatan). 
 
Med ambulerande försäljning avses kringvandrande gatuförsäljning som endast 
tillfälligt och i obetydlig omfattning tar offentlig plats i anspråk, och som därför 
inte kräver tillstånd enligt 3 kap 1 § ordningslagen.  

Camping  
§ 16 
Camping eller övernattning utomhus får inte ske på offentlig plats, eller på plats 
som enligt 3 § i dessa föreskrifter jämställts med offentlig plats. Camping får endast 
äga rum på de platser eller områden som kommunen upplåtit för detta och på de 
tider av året som kommunen bestämt.  

Uppläggning av båtar och vind- och kitesurfing 
§ 17  
På följande badstränder får båtar läggas upp under tiden september till och med 
maj året därpå, i enlighet med bilaga 1 punkt 8. Övrig tid på året under badsäsong 
(15 maj till 15 september) ska dessa områden vara fria från båtar. Ej ankring, 
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angöring på badbryggor eller båtuppläggning vid stranden eller med 300 meters 
omnejd. All båtinsättning ska ske i anslutning till hamnar (båtramper).  
 
Vind- och kitesurfing får inte ske närmare stranden än 300 meter under badsäsong. 

Badförbud med mera 
§ 18 
Bad är förbjudet inom hamnområde och i närheten av markerade kablar. 

Eldning  
§ 19 
Eldning på badstränder och angränsande strandområden får endast ske på de 
särskilt anordnade eldningsplatserna. Det är förbjudet att elda vid sandklitterna.  

Det är tillåtet att även elda/grilla på strandplanet (det vill säga det låglänta 
strandområdet närmast havet). Hänsyn ska dock tas till andra strandbesökare och 
elden ska inte bli en sanitär olägenhet (rökspridning).  

Hundar 
§ 20 
Hundens ägare, personen som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande, 
eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 
20 - 23 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad 
person, service- och signalhund med tjänstetäcke eller liknande täcke, eller 
polishund i tjänst samt för uppräknade hundar under utbildning.  
 
§ 21 
Hundar ska hållas kopplade inom följande områden (koppeltvång): 
 

a) På begravningsplatser, 
b) allmänna försäljningsplatser medan torghandel pågår, 
c) Hembygdsparken, 
d) utmärkta motionsspår, 
e) samtliga idrottsplatser i kommunen, 
f) allmänna lekplatser, 
g) i Krono- och Nybroskogen med undantag för jakthundar under pågående 

jakt, 

Kommentar [MK1]:  Upphävs av länsstyrelsen. I princip 
samma skrivning som Helsingborgs föreskrifter. 

Kommentar [MK2R2]:  Från HBG: Kitesurfing § 16 c 
Kitesurfing får endast bedrivas på en sträcka av 200 meter 
längs stranden, med början 50 meter norr om bron över 
Rydebäcken och vidare norrut. 

Kommentar [MK3R2]:  Från lst: Att begränsa i rätten att 
nyttja ett vattenområde för vattensporter i Sveriges 
sjöterritorium faller också inom ramen för länsstyrelsens 
föreskrivningsrätt enligt sjötrafikförordningen. Kommunen är 
således inte behörig att besluta om förbud mot vind- och 
kitesurfning. Föreskriften i 17 § andra stycket i de allmänna 
lokala ordningsföreskrifterna för Ängelholms kommun strider 
därför mot ordningslagen och ska upphävas. 
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h) hela centrum, vilket inkluderar gång- och cykellederna långs Rönneå (de så 
kallade Åpromenaderna). 
 

Koppeltvång gäller inte i de områden kommunen anordnat hundrastgårdar. 

Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen. Detta gäller dock inte 
inom inhägnade områden. 

När en hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, 
adress och telefonnummer, i de fall de inte har en ID-märkning. Detsamma gäller 
när en hund vistas utomhus. 

§ 22  
Under badsäsong (15/5-15/9) är hund tillåtet på strand (inkl bada i vattnet):  
 

a) ”Hunnabadet” ca 75 m norr om pirarmarna,  
b) mellersta delen av sträckan Vejby Udde – Vejbystrands hamn (en 

sträcka av 75 meter nedanför Friluftsbadet i Vejbystrand), 
c) söder om södra pirarmen och fram till strandnedgång ”Hamnbrons 

förlängning” (en sträcka av ca 450 m) samt  
d) 75 m söder om Sibirien strandnedgång.  
 

På övriga stränder tillåts hund inte under badsäsong. 

Utanför badsäsong (16/9-14/5) är hund tillåtet på samtliga stränder då 
allemansrätten gäller.   

§ 23 
Inom områden som omfattas av detaljplan eller annars kan anses vara tättbebyggt, 
se markerade områden i bilaga 3, ska föroreningar efter hund plockas upp. 
Föroreningar från hund ska dessutom plockas upp på badplatser, stränder, klitter 
och strandängar.  

Ridning och cykling 
§ 24 
Ridning eller medförande av häst samt cykling får inte ske i följande motionsspår: 
 

a) motionsslingan vid Roddklubben i Ängelholm, 
b) motionsslingan i Skälderviken, 

Kommentar [MK4]:  § 21 första stycket upphäver 
Länsstyrelsen. Menar de hela då? 

Kommentar [MK5R5]:  Inte helt ny skrivning, stod så här i 
gamla LOF: 
Hund skall hållas kopplad inom följande områden:  
Hembygdsparken  Utmärkta motionsspår  Alla idrottsplatser 
i kommunen  Alla kommunens lekplatser 

Kommentar [MK6R5]:  Från lst: 
Även vid iakttagande av föreskrifterna i § 3 i de allmänna lokala 
ordningsföreskrifterna för Ängelholms kommun går det inte att 
utläsa att samtliga områden som räknas upp i föreskriftens 
första stycke punkterna a) - h) utgör offentlig plats eller plats 
som kommunen beslutat ska jämställas med offentlig plats … 
Vidare kan noteras att viss del av Kronoskogen utgör 
naturreservat - Ängelholms satrandskog - där det redan gäller 
kopplingstvång för hund enligt föreskrifterna för reservatet.  

Kommentar [MK7]:  Upphävs av Länsstyrelsen.  

Kommentar [MK8R8]:  Inte helt ny, omformulerad. Stod så 
här i gamla LOF: 

Kommentar [MK9R8]:  Inom följande områden skall 
föroreningar efter hund plockas upp:  inom detaljplanlagda 
områden i kommunens tätorter, enligt följande kartor. bilaga 
3:1 Ängelholm bilaga 3:2 Björkhagen bilaga 3:3 Hjärnarp bilaga 
3:4 Höja bilaga 3:5 Margretetorp bilaga 3:6 Munka-Ljungby 
bilaga 3:7 Strövelstorp bilaga 3:8 Svenstorp bilaga 3:9 
Vejbystrand bilaga 3:10 Össjo 

Kommentar [MK10R8]:  Från lst: Även vid iakttagande av 
föreskrifterna i § 3 i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna 
för Ängelholms kommun går det inte att utläsa att samtliga 
stränder, klitter och strandängar i kommunen utgör offentlig 
plats eller plats som kommunen beslutat ska jämställas med 
offentlig plats. Det kan också ifrågasättas om stränder som inte 
utgör badplats, klitter som inte finns i anslutning till badplatser 
och strandängar är sådana områden som kommunen kan 
besluta ska jämställas med offentlig plats.  
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c) motionsslingan i Hjärnarp. 
  
I Kronoskogen får ridning och cykling inte ske:  

d) mellan Malavägen (”Lergöksrundan” mellan Sibirien och Råbocka) och 
strandplanet, 

e) på åsarna, 
f) på utmärkta motionsspår, 
g) på utmärkta skidspår. 

 
I Kronoskogen får ridning och cykling ske: 

h) på Malavägen, 
i) på stranden, dock ej under badsäsong ( 15 maj till 15 september), 
j) ner till stranden på de vägar som finns (därvid får motionsspår och skidspår 

med mera korsas). 
 
Hästar och ridning får inte förekomma på allmänna badplatser (enligt bilaga 1) 
under badsäsong  (15 maj till 15 september). 

All form av ridning på häst är förbjudet i alla strandklitter i hela kommunen under 
hela året. 
 
Löpning  
§ 25 
Löpning får inte ske i särskilt anlagda utmärkta skidspår i Krono- eller 
Nybroskogen eller på sandklitter. 
 
Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor  
§ 26 
Den som skjuter av fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor ska visa största 
möjliga hänsyn till omgivningen. Med fyrverkeri avses explosiva varor som 
innehåller pyrotekniska ämnen, avger ljus- och ljudeffekter och är avsedda för 
nöjesändamål.  
 

a) Tillstånd av polismyndigheten krävs inom detaljplanelagt område i hela 
kommunen för att använda pyrotekniska varor under hela året med 
undantag för påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton från klockan 

Kommentar [MK11]:  Skrivning sen tidigare, har ej 
uttryckligen stått sandklitter utan nytt: Ridning och löpning § 
23 Ridning får inte ske i följande motionsspår:  
motionsslingan vid roddklubben i Ängelholm  motionsslingan 
i Skälderviken  motionsslingan i Hjärnarp I Kronoskogen får 
ridning inte ske  mellan Malavägen (”Lergöksrundan” mellan 
Sibirien och Råbocka) och strandplanet  på åsarna  på 
utmärkta motionsspår  på utmärkta skidspår I Kronoskogen 
får ridning ske  på Malavägen  på stranden, dock ej under 
badsäsong ( 15 maj till 15 september)  ner till stranden på de 
vägar som finns (därvid får motionsspår och skidspår mm 
korsas) 

Kommentar [MK12R12]:  Från lst: Även vid iakttagande av 
föreskrifterna i § 3 i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna 
för Ängelholms kommun går det inte att utläsa att alla 
strandklitter i kommunen utgör offentlig plats eller plats som 
kommunen beslutat ska jämställas med offentlig plats. Det kan 
också ifrågasättas att kommunen kan besluta om att sådana 
sandklitter som inte finns i anslutning till badplats ska 
jämställas med offentlig plats. 

Kommentar [MK13]:  Upphävs av lst. Del av motibering: 
Såvitt framgår av § 3 i de allmänna lokala 
ordningsföreskrifterna för Ängelholms kommun har 
kommunen inte beslutat att motionsanläggningar (som anlagda 
motionsspår) i Krono- eller Nybrskogen ska jämställas med 
offentlig plats.  

Kommentar [MK14R14]:  Inte ny mening, men sandklitter 
tillagt. Från gamla lst: Löpning får inte ske i särskilt anlagda 
utmärkta skidspår i Kronoskogen 

Kommentar [MK15]:  Från möte: Vinterhalvåret förtydliga 
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22:00 fram till följande dag till klockan 02:00. Se bilaga 3. Undantaget gäller 
inte offentlig plats eller på områden som enligt dessa föreskrifter är 
jämställda med offentlig plats utan polismyndighetens tillstånd, se bilaga 1, 

b) Det är vidare alltid förbjudet att använda fyrverkerier och andra 
pyrotekniska varor närmare än 200 meter från Ängelholms lasarett 
(kvarteret Lasarettet) samt inom samma avstånd från andra inrättningar 
med vård eller omsorg. 

 
Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor får endast hanteras av den som fyllt arton 
år. Vissa undantag för ålderskravet gäller enligt föreskrifter beslutade av 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 
 
Sprängning och skjutning med eldvapen med mera 
§ 27 
Tillstånd av polismyndigheten krävs för sprängning och skjutning med eldvapen 
inom följande områden som omfattas av detaljplan i kommunens tätorter, se bilaga 
3. 
 
§ 28 
Luftvapen, fjädervapen och paintballvapen får inte användas inom områden som 
omfattas av detaljplan i kommunens tätorter, se bilaga 3. 
 
Avgift för att använda offentlig plats  
§ 29 
För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan 
plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av 
kommunfullmäktige. 
 
Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 
§ 30 
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5 – 9 §, 10 § första 
stycket, 12 §, 13 § första stycket, 14 - 17§, 19 – 29 § kan dömas till penningböter 
enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen. I ordningslagen finns också 
bestämmelser om förlägganden och förverkanden. 
  

Kommentar [MK16]:  Upphävs av lst 

Kommentar [MK17R17]:  Tiden ny, annars att man ska 
söka tillstånd inte ny. Andra kommuner som skrivit så.  

Kommentar [MK18R17]:  Del av motivering lst: I 
ordningslagen finns ett generellt krav på tillstånd från Polisen 
för användning av pyrotekniska varor, om användningen med 
hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga 
omständigheter innebär en risk för skada på eller någon 
beaktansvärd olägenhet för person eller egendom. Kommunen 
har bara möjlighet att meddela ytterligare föreskrifter eller 
föreskrifter som mer i detalj reglerar frågor som behandlas i 
ordningslagen eller annan författning. Kommunen kan därför 
inte genom en lokal ordningsföreskrift föreskriva att den 
generella tillståndsplikt som finns i ordningslagen för 
användning av pyrotekniska varor, inte ska gälla under vissa 
dagar eller tider. 
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Bilaga 1.  
Bilaga till 3 §. Områden som enligt 3 § i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för 
Ängelholms kommun ska jämställas med offentliga platser.  

1. Kommunens parkeringsplatser 
 

a) Vakteln (parkeringen bakom biografen, mellan Järnvägsgatan och 
Södra Kyrkogatan),  

b) Samskolan 3, 
c) Ankan, även kallat Mejeritomtens parkering norr om Mejeribron, 

utmed Östergatan (mitt emot Samskolan 5), 
d) Rosen (stadshuset). 

 
2. Kommunens lekplatser. 

 
3. Kvartersmark i kv. Örnen i hörnet vid korsningen Östergatan – 

Laxgatan. 
 

4. Kvartersmark i kv. Eldfågeln vid Bagare Palms gång (vid 
anslutningen till Storgatan) 
 

5. Passagen i kv. Lärkan mellan Storgatan och Lärkgatan. 
 

6. Passagen i kv. Vakteln mellan Järnvägsgatan och parkeringsplatsen 
 

7. Järnvägsområdet vid Ängelholms järnvägsstation. 
 

8. Kommunens badplatser (se även tillhörande kartor där de gula 
markeringarna avgränsar området som regleras): 

 
a) Vejbystrand N och Vejbystrand S, 
b) Magnarps badplats,  
c) Skepparkrokens badplats, 
d) Lingvallen,  
e) Sven-Johns udde, 
f) Skälderviken/Hunnabadet, 
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g) Klitterhus, 
h) Råbocka, 
i) Naturstrand/nakenstrand vid Råbocka, 
j) Sibirien, 
k) Västersjön. 

 
 Med badplats avses följande strandavsnitt med tillhörande sandklitter. 

Vejbystrand N (tillhörande bilaga 1 punkt 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar [MK19]:  Uppflyttat § 3, förutom kartor 
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Vejbystrand S (tillhörande bilaga 1 punkt 8) 
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Magnarps badplats (tillhörande bilaga 1 punkt 8) 
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Skepparkroken (tillhörande bilaga 1 punkt 8) 
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Lingvallen (tillhörande bilaga 1 punkt 8) 
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Sven-Johns udde (tillhörande bilaga 1 punkt 8) 

 



17 (28) 
 

ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00  engelholm.se 

Skälderviken/Hunnabadet  (tillhörande bilaga 1 punkt 8) 
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Klitterhus (tillhörande bilaga 1 punkt 8) 
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Råbocka (tillhörande bilaga 1 punkt 8)
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Naturstrand/nakenstrand vid Råbocka (tillhörande bilaga 1 punkt 8) 
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Sibirien (tillhörande bilaga 1 punkt 8) 
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Västersjön (tillhörande bilaga 1 punkt 8) 
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Bilaga  2.  
Bilaga till 14 § ’Konsumtion av alkohol’ inom centralorten.  
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Bilaga 3. Ängelholms kommuns detaljplanelagda områden 
Bilaga till  23 § ’Hund’ plocka upp föroreningar efter hand,  27-28 §§ ’Sprängning 
och skjutning med eldvapen med mera’. 

Ängelholms tätort  
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Strövelstorp  

 

 

 

 

 

 

 

 
Björkhagen och Skepparkroken 
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Områden kring Västersjön 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavershult  
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Vejbystrand 

Hjärnarp 
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Munka Ljungby 
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Beredningskoordinator 
Malin Klintfjäll 
468180 
Malin.Klintfjall@engelholm.se 

Till: Kommunstyrelsen 
Diarienummer: KS 2020/332 
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande 
Datum 2021-10-18 
 

Uppdrag om översyn av lokala ordningsföreskrifter 
med förslag till revidering 

Ärendebeskrivning 
De lokala ordningsföreskrifterna i Ängelholms kommun antogs av kommunfullmäk-
tige 1996. Föreskrifterna har sedan dess reviderats vid fem tillfällen, senast i novem-
ber 2013.  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-09-23 § 195 att ge uppdrag om 
översyn av lokala ordningsföreskrifter samt i förekommande fall lämna förslag på 
ändringar. 

Beslutsunderlag  
• Tjänsteutlåtande daterat 2021-10-18 
• Bilaga 1 förslag lokala ordningsföreskrifter  
• Bilaga 2 förslag till lokala ordningsföreskrifter (där ändringarna syns) 
• Bilaga 3 nuvarande lokala ordningsföreskrifter  

Utredning 
Den 5 maj 2021 beslutade kommunstyrelsen att återremittera ärendet för ytterligare 
utredning och komplettering av beslutsunderlaget (KS 2021 § 87). Det handlade om 
otydligheter kring § 14 angående alkoholkonsumtion med nya detaljplanelagda om-
råden, samt kartor för § 17 uppläggning av båtar och vind- och kitesurfing. Kom-
munstyrelsen ville se en tydlighet kring § 14 så inga missförstånd råder, samt kring § 
17 tillägg av kartor så det var mer tydligt vilka beslut som fattades.  

Efter återremitteringen har tjänsteorganisationen utrett otydligheterna och komplet-
terat det i översynen av lokala ordningsföreskrifter.  

• Det har tagits fram kartor som bilagor till § 17 ”uppläggning av båtar och 
vind- och kitesurfing” där det är de gula markerade områdena som visar re-
gleringen, haft diskussion med stadsjuristen om skrivning av formulering-
arna i paragrafer samt bilagor.  Det har specificerats i bilagan att det är de 
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gula markeringarna som regleringen gäller. Kartorna visar tydligt vad upp-
läggning av båtar och vind- och kitesurfing är reglerat i Ängelholms kom-
mun. Efter kommunstyrelsens beslut ska interaktiva kartor tas fram webba-
serat.  

• Angående § 14 ”alkoholkonsumtion” har det tydligt skrivits fram i paragra-
fen att det är bilaga 2 som tillhör paragrafen och som innebär en reglering av 
alkoholförbud i centralorten. Det har även skrivits tydligare i bilagan. Områ-
dena för alkoholkonsumtions förbud har inte utökats i föreliggande förslag 
utan är desamma som nuvarande föreskrifter. Kartan i bilaga 2 för alkohol-
konsumtions förbud har även vidare beretts och förtydligats med hjälp av 
kommunikationsenheten.   

Samtliga bilagor har förtydligats med vilka paragrafer de reglerar, där en text lagts in 
under varje rubrik för bilagorna.  

Bakgrund 
Översynen av de lokala ordningsföreskrifterna har tagit flera frågor i beaktning, både 
medborgar- och Ängelholmsförslag, föreskrifter om camping på offentlig plats samt 
nämndsärende om ställplatser för husbilar och torgstadgan. En dialog har skett med 
samtliga huvuduppdrag samt det delägda kommunala bolaget Ängelholms Närings-
liv. Det delägda kommunala bolaget Ängelholms lokaler har fått förfrågan om att 
delta men valt att avböja.  
 
Ordningsföreskrifterna har moderniserats där fokus har varit att förtydliga fackter-
mer och förnya språket. Paragraferna har även jämförts med andra kommuner som 
nyligen reviderat sina ordningsföreskrifter. Lagparagrafer har uppdaterats och enhe-
ten för plan har uppdaterat samtliga bilagor med nya kartor. Detta har resulterat i en 
helomfattande översyn där flertalet paragrafer reviderats, och där områden tillkom-
mit som de nuvarande lokala ordningsföreskrifterna inte tagit hänsyn till förut men 
där det finns ett behov. Efter dialogerna med huvuduppdragen och delägda bolaget 
hösten 2020 har dokumentet reviderats, och ytterligare gått ut till dem för synpunk-
ter. Avslutningsvis har polisen gått igenom föreskrifterna och inte haft några an-
märkningar på det liggande förslaget till revideringar. Efter beslutet om reviderade 
riktlinjer ska det skickas till Länsstyrelsen för säkerställande.  
 
Översyn 
Nedan beskrivs de paragrafer som behandlats och som nu ligger som förslag för 
revidering. Stycken som reviderats i mindre skala listas nedan, större revideringar 
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motiveras med egna avsnitt. För att se revideringar i detalj både angående språk och 
sak jämfört med nuvarande ordningsföreskrifter se bilaga 2. Här framgår det även 
vilka paragrafer som lämnats oförändrade. I bilaga 2 innebär gula markeringar att 
revidering skett, rött innebär att det är strukit, och grönt en helt ny paragraf och/el-
ler stycke. 
 
Stycken som upplevdes omoderna och saknade samtida  beskrivningar har 
uppdaterats: 

- § 7 störande buller: tillägg av tid. Detta är vanligt förekommande hos andra 
kommuner och något som berör medborgarna.  

- § 9 markiser, flaggor, skyltar och vegetation: tillägg av vegetation, samt tydligare 
skrivning av gällande höjdmeter.  

- § 10 affischering: beskrivning av den juridiska termen näringsidkare. Tillägg 
av föremål i första stycket.  

- § 11 affischering: helt ny paragraf som är vanligt förekommande hos andra 
kommuner.  

- § 14 konsumtion av alkohol: bearbetning av språk samt ändring av platser då 
dessa ändrat namn sen 2013.  

- § 15 ambulerande försäljning. Tillägg med beskrivning av facktermen. Här har 
det i dialog med tjänstepersonsorganisationen framkommit att det är svårt 
för näringsidkare med den kringvandrande rosförsäljningen, där polisen 
uppger att de inte kan göra något åt det.  

- § 16 camping: bearbetat med förtydligande i språk, och med bestämmelsen 
så att kommunen själva kan reglera ställplatser för b.la husbilar. Detta efter 
önskemål från huvuduppdrag Samhälle.  
 

Tillägg § 3 bevistelseförbud för allmänheten på förskole- och skolgårdar var-
dagar kl.06:00-18:00 
Efter önskemål från huvuduppdrag Lärande och familj har följande tillägg gjorts. 
Detta efter granskning av andra kommuners lokala ordningsföreskrifter i detta hän-
seende samt lagstöd. Övrig tid är öppen för allmänheten. Förskolor- och skolgårdar 
har lagts till i § 3 och likställs med offentlig plats under verksamhetstid. Det finns ett 
behov för skolorna att kunna avvisa personer som inte ska befinna sig i dessa verk-
samheter under verksamtestid. Det har under flera år varit ett problem.  

Kommuner har rätt att göra sådana regleringar i lokala ordningsföreskrifter och så-
dana paragrafer förekommer hos andra kommuner. Skrivningen är lik andra kom-
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muners. Huvudregeln är att alla har rätt att visats på offentlig plats. Frågan i detta 
fall blir därmed om marken till en kommunal förskola och skola är att betrakta som 
offentlig plats efter att verksamheten har stängt. Några huvudexempel på vad som 
är offentliga platser finns i 1 kap 2 § första stycket ordningslagen – förskolegårdar 
och skolgårdar är dock inte uppräknade där. Kommunerna har dock rätt att före-
skriva att vissa anläggningar och områden ska jämställas med de offentliga platser 
som anges i lagen (1 kap 2 § andra stycket ordningslagen & 1 § förordning 
1993:1632). Detta görs då i de lokala ordningsföreskrifterna.  

Sandklitter 
Sandklitterna är något som i dialog med huvuduppdrag Samhälle har uppmärksam-
mats att de behöver skyddas av flera anledningar. Frågan om sandklitter är något 
som regleras i grannkommuner som Höganäs, då ridning och gång begränsas i de 
områdena. I dialog med huvuduppdrag Samhälle har det diskuterats vad som behö-
ver regleras och vilka behov som finns. Detta har resulterat i att regleringar för eld-
ning § 19, grävning § 6, ridning § 24 och löpning § 25 på sandklitterna lagts in under 
respektive paragraf. Frågan är viktig för bevarandet och för skydd.  
 
Eldning  
I översynen fanns det förslag på att regleringen för sandklitter skulle ha en egen 
paragraf. Det beslutades dock att det borde hamna under respektive aktivitet, som 
beskrivits i stycket ovan. Frågan om eldning berörs inte i nuvarande ordningsföre-
skrifter, därför finns det ett behov att reglera detta för badstränderna och sandklit-
terna. Därför lades § 19 till om eldning, en vanligt förekommande paragraf för lokala 
ordningsföreskrifter hos andra kommuner.  
 
Hundar 
Frågan om hundar och koppeltvång har länge varit ett föremål för debatt genom 
medborgar- och Ängelholmsförslag. Flera av de senaste förslagen gav konkreta för-
slag på åtgärder, detta har i föreliggande förslag till revidering av ordningsföreskrifter 
tagits i beaktning och reviderats i största mån enligt förslagsställarens tycke. 
 

• Det har lagts till och förenklats vilka områden koppeltvång råder (§ 21) samt 
ID-märkning istället för halsband med ägarens namn.  

• Här har även undantag för b.la. service- och signalhundar (§ 20 första styc-
ket) då det påpekats av intresseorganisationer. Detta är vanligt förekom-
mande hos andra kommuner.  

https://lagen.nu/1993:1617#K1P2S1
https://lagen.nu/1993:1617#K1P2S2
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-19931632-med-bemyndigande-for_sfs-1993-1632
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-19931632-med-bemyndigande-for_sfs-1993-1632
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Detta har sedan jämförts med andra kommuner och gällande lagar och förordningar, 
det föreliggande förslaget överensstämmer mer med Ängelholmsförslagen och andra 
kommuners ordningsföreskrifter.  
 
Vid dialog med tjänstepersonsorganisationen uppkom dock frågan att hundar inte 
får befinna sig på begravningsplatser, inte ens kopplade. Efter undersökning har det 
visat sig att det skiljer sig mellan kommuner, i vissa ordningsföreskrifter får hundar 
befinna sig kopplade på begravningsplatser, medan andra har som Ängelholms kom-
mun att hundar inte får befinna sig där alls. I föreliggande förslag har det ändrats att 
hundar får befinna sig med koppel på begravningsplatser. 
 
Ridning och cykling  
Det finns en hel del tankar om att reglera ridning från flera håll inom tjänsteorgani-
sationen. Det är ett komplicerat ärende då kommunen inte äger stora delar av strän-
derna och det är gamla muntliga avtal med markägare som behöver granskas och 
förtydligas. Ett sådant uppdrag tar tid, och det vore fördelaktigt att ge tjänsteper-
sonsorganisationen ett sådant uppdrag och återrapportera i april 2022. Då med möj-
lighet att revidera ordningsföreskrifterna i bara detta hänseende.  
 
Det har även kommit in synpunkter från medborgare att reglera cykling. Det är van-
ligt förekommande att cykling och ridning som har likarta påverkan på naturen re-
gleras under samma paragraf. § 24 om ridning har därför utökats med cykling.  
 
Insamling av pengar 
I översynen har frågan om tiggeri enligt liggande motion från Sverigedemokraterna 
KS 2019/146 granskats. Frågan har gått ända upp till Högsta domstolen (HFD 2018 
ref.75, mål nr 2149.18). Målet handlade om Vellinge kommuns överklagan mot Läns-
styrelsens dom att häva deras föreskrift om tiggeri under punkten insamling av 
pengar i deras lokala ordningsföreskrifter. Domen pekar på flera juridiska områden 
där vissa är särskilt väsentliga. Stycket nedan ske ses som en sammanfattning. Se 
domen för mer utförlig beskrivning av den juridiska bedömningen. 
 
Det dömdes att Vellinge kommun föreskrift om insamling av pengar (tiggeri) inte 
stred mot ordningslagen och kunde således tillämpas. Detta då föreskriftens utform-
ning gjort den möjlig att tillämpa. Förbudet är geografiskt begränsat, och kan inte 
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inom de aktuella områdena anses lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars 
göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. Tillämpningsområdet måste 
begränsas till de områden där störningen faktiskt utgör eller kan utgöra ett problem 
(RÅ 1974 B 1010, RÅ 1977 Bb 101, RÅ 1982 Ab 106 och RÅ 1980:255). Tiden kan 
med begränsas i samma avseende.  Med tillägget ”tiggeri” i föreskriften har Vellinge 
kommun enligt högsta domstolen med tydlighet pekat på vad som framgår och skill-
naden mot insamling av bössor eller liknande som kräver tillståndsplikt. Det finns 
inte heller något stöd i ordningslagen om att kommunerna måste visa att det före-
kommit ordningsstörningar som motiverar att förbud införs.  
 
I de kommuner som har föreskrift mot tiggeri ligger regleringen under punkten in-
samling av pengar. Det ska beaktas att området som reglerar sådan typ av insamling 
av pengar ska vara avgränsat och motiverat enligt gällande praxis som beskrivits 
ovan, där området även tydligt är utpekat med karta.  
 
I föreliggande förslag till ordningsföreskrifter har ingen ändring skett.  
 
Uppläggning och ankring av båtar på kommunens badplatser 
Vid jämförelser med andra kommuner har det framkommit att Ängelholms kommun 
inte reglerar uppläggning av båtar vid de kommunala stränderna. Enligt föreliggande 
förslag har en sådan paragraf lagts till efter dialog med huvuduppdrag Samhälle. An-
ledningen är bedömningen som Samhälle gjort att det utgör en säkerhetsrisk och stör 
stranddriftrutiner. En bedömning vi även ser i närliggande kommuner i deras lokala 
ordningsföreskrifter. På vintertid kan det även utgöra en risk att båtar spolas iväg 
och slår mot exempelvis våra trappor. Därför ska båtuppläggning ske i anslutning till 
hamnarna. Om det tillåts uppläggning av båtar (som sker på diverse områden idag) 
så anses det utgöra en konkurrens mot hamnverksamheten då ingen betalning sker. 
Alternativet är att det pekas ut båtuppläggningsplatser lokalt i begränsat antal och 
avgiftsbelägger dessa precis som andra typer av ställplatser för fordon. Ifjor upp-
märksammade man ett ökat båtintresse. Det är också en naturskydds- samt ordnings-
fråga då nuvarande obegränsade hantering tillåter att det ligger helt förfallna båtar 
och kommunen kan heller inte polisanmäla eller forsla bort ganska skrymmande ob-
jekt även om det behövs.    
 
Anledningen att förslaget ligger på 300 m har med flertalet utredningar och regle-
ringar så som strandskydd att göra.   
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Anledningen till att Rönneå inte nämns i föreliggande förslag har att göra med att 
detta delvis regleras i nuvarande bro- och brygg policy för Rönneå, som ska revide-
ras.  
 
Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor  
Från Ängelholmsförslag har det framkommit att det finns ett intresse av att reglera 
tiden ytterligare för fyrverkerier och andra pyrotekniska varor under de dagar som 
undantaget råder och man får skjuta fyrverkerier utan tillstånd. Detta är något som 
andra kommuner har, tiden varierar och i det föreliggande förslaget är tiden mellan 
kl.22:00-02:0. Vilket är ett slags medianvärde i jämförelse med andra. Vissa kommu-
ner har inte reglerat tiden, andra har förbjudit det helt.  
 
Paragrafen har även förtydligades med avstånd på 200 m av vad som är förbjudet att 
använda fyrverkerier och andra pyrotekniska varor invid Ängelholms lasarett. Det 
har kritiserats vad ”invid” egentligen ska tolkas som. Det har även lagts till reglering 
under samma paragraf för ”andra inrättningar för vård och omsorg” så att paragrafen 
inte enbart gäller lasarettet. Detta är en vanligt förekommande skrivning hos andra 
kommuner och anses positivt av huvuduppdrag Hälsa.   
 
Torgstadgan  
Frågan har kommit upp om torgstadgan i dialogerna med huvuduppdragen och bo-
lagen. Denna har inte reviderats sen 2012. Det finns ett önskemål om att även se 
över denna.  
 
Frågor som inte behandlats 
Tidigt i översynen kom frågan om reglering av vattenburna fordon vid stränder och 
i Rönneå upp, då särskilt vattenskotrar från huvuduppdrag Samhälle. Vid kontakt 
med Länsstyrelsen framkom det att kommunen har ingen behörighet att besluta om 
föreskrifter för sjötrafik (inklusive vattenskoter) inom ramen för de lokala ordnings-
föreskrifter. Eller inom ramen för något annat bemyndigande. Länsstyrelsen kan be-
sluta om vissa sjötrafikföreskrifter enligt sjötrafikförordningen (se 2 kap 2 och 2 a §§ 
sjötrafikförordningen). Det är Polismyndigheten och Kustbevakningen som har att 
beivra brott mot sådana föreskrifter och annan lagstiftning som gäller sjöfarten. Vad 
gäller båttrafik och specifikt frågan om vattenskotrar som aktualiserats under över-
synen är den så kallade vattenskoterförordningen (förordning [1993:1053] om an-
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vändning av vattenskoter) fortfarande gällande lagstiftning i Sverige. Att polis och 
kustbevakning inte beivrar brott mot förordningen och de föreskrifter om vatten-
skoterområden som Länsstyrelsen beslutat om enligt bemyndigandet i förordningen, 
är ett problem. Men oavsett detta ska förare av vattenskoter även efterleva all övrig 
lagstiftning som finns för sjöfarande. Om Länsstyrelsen beslutar om förbudsområde 
för motordrivna farkoster vid badstränder under badsäsong (ganska vanlig före-
skrift) gäller ett sådant förbud även vattenskotrar. Det går bra att inkomma till Läns-
styrelsen med förslag till sjötrafikföreskrifter om t.ex. förbud mot att framföra mo-
tordrivna farkoster vid badstränder under badsäsong.1 Det är som huvudregel kom-
munen som ansvarar för skyltning, underhåll av skyltning och utmärkning av sjötra-
fikföreskrifter som beslutas av länsstyrelsen. (Se 2 kap 6 § sjötrafikförordningen.) i 
år tillkom en ny lag om förarbevis för vattenskoter (2021:626), detta bör med tas i 
beaktning. Därför har detta inte lagts till enligt önskemål i föreliggande förslag till 
lokala ordningsföreskrifter. Dock bör uppdrag ges om att lämna in sådana önskemål 
till Länsstyrelsen från kommunen.  
 
Det är även så att en lokal ordningsföreskrift inte får reglera något som redan är 
reglerat i annan lagstiftning. Önskemål om att reglera båttrafik vid ständerna och 
Rönneå som beskrivits ovan får även av den anledningen inte regleras i lokala ord-
ningsföreskrifter. Frågan om nedskräpning har diskuterats men har inte behandlats 
av samma anledning. Enligt 15 kap 26 § miljöbalken är det förbjudet att skräpa ned 
utomhus på en plats som allmänheten har tillträde till eller insyn till. Nedskräpning 
är således reglerat i miljöbalken och kan inte regleras i lokala ordningsföreskrifter. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige 
 
att anta de reviderade lokala ordningsföreskrifterna enligt bilaga 1, 
 
att ge kommundirektören i uppdrag att se över reglering för sjöfartstrafik och 
skicka in önskemål till Länsstyrelsen, 
 

 
 
 
1 Se information på Länsstyrelsens webbplats om vilken information som behöver ges in 
https://www.lansstyrelsen.se/skane/samhalle/trafik-och-infrastruktur/sjotrafik.html 

https://www.lansstyrelsen.se/skane/samhalle/trafik-och-infrastruktur/sjotrafik.html
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att ge kommundirektören i uppdrag att utreda förhållningsregler för ridning på 
stränder, 
 
att ge kommundirektören i uppdrag att genomföra kommunikation, skyltning, 
uppmärkning i enlighet med gällande ordningsföreskrifter. 

Kristina Magnusson  
Kommundirektör  

Henrik Sandén 
Planeringschef 

Beslutet expedieras till: 
• Planeringschef kommunstyrelsen  
• Beredningskoordinator 
• Samtliga huvuduppdrag och servicestöd  



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-10-05 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KS § 211 Dnr. KS 2022/506 

Bidrag till skyddsjouren Ängelholm 

Ärendebeskrivning 
Skyddsjouren i Ängelholm är en ideell förening som hjälper och stöttar personer 
som lever i en svår livssituation med psykisk, fysisk, ekonomisk och/eller sexuellt 
våld. Föreningen har stort behov av ekonomiskt stöd för att klara sin verksamhet 
och därför föreslås att kommunen ska lämna ett engångsbidrag på 500 000 kronor 
för år 2022. Dialog pågår mellan kommunen och föreningen om långsiktig 
finansiering. 

Beslutsunderlag 
• Ordförandeförslag daterat den 30 september 2022 

Föredragande tjänsteperson 
Susann Toft, Kulturstrategisk samordnare 

Jäv 
Lars Nyander (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.  

Yrkande 
Patrik Olsson (SD), Liss Böcker (C), Åsa Larsson (S), Charlotte Engblom Carlsson 
(L), Christina Hanstål (M) och Linda Persson (KD) yrkar bifall ordförandeförslaget.  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att lämna ett bidrag på 500 000 kronor till Skyddsjouren i Ängelholm, samt 
 
att finansiering sker genom en minskning av kommunens resultat år 2022 i 
motsvarande mån. 

Beslutet ska expedieras till 
• Skyddsjouren i Ängelholm 
• Kommundirektören 
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Förtroendevald 
Robin Holmberg 
468071 
Robin.Holmberg@engelholm.se 

Till: Kommunstyrelsen 
Diarienummer: KS 2022/506 
Typ av dokument: Ordförandeförslag 
Datum: 2022-09-30 
 

Bidrag till Skyddsjouren Ängelholm 2022 

Ärendebeskrivning 
Skyddsjouren i Ängelholm är en ideell förening som hjälper och stöttar personer 
som lever i en svår livssituation med psykisk, fysisk, ekonomisk och/eller sexuellt 
våld. Föreningen har stort behov av ekonomiskt stöd för att klara sin verksamhet 
och därför föreslås att kommunen ska lämna ett engångsbidrag på 500 000 kronor 
för år 2022. Dialog pågår mellan kommunen och föreningen om långsiktig finan-
siering. 

Beslutsunderlag  
• Ordförandeförslag daterat den 30 september 2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Att lämna ett bidrag på 500 000 kronor till Skyddsjouren i Ängelholm, 

Att finansiering sker genom en minskning av kommunens resultat år 2022 i mot-
svarande mån. 

 

Robin Holmberg 
Kommunstyrelsens ordförande  

Beslutet expedieras till: 
• Skyddsjouren i Ängelholm 
• Kommundirektören 
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Ekonomichef 
Stefan Marthinsson 
468177 
Stefan.Marthinsson@engelholm.se 

Till: Kommunstyrelsen 
Diarienummer: KS 2022/2 
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande 
Datum: 2022-10-11 
 

Delårsrapport per 2022-08-31 

Ärendebeskrivning 
Kommunledningen har sammanställt en delårsrapport med utfallet per den 31 au-
gusti och en prognos över utfallet för helåret 2022. Delårsrapporten innehåller 
även uppföljning av nämndernas utvecklingsmål samt en redogörelse för bolagens 
utveckling under perioden. 

Beslutsunderlag  
• Tjänsteutlåtande daterat 2022-10-11 
• Delårsrapport per 2022-08-31 
 

Utredning 
Prognosen för helåret 2022 visar ett positivt resultat på 121,9 mnkr för den skatte-
finansierade verksamheten, vilket är 74,2 mnkr högre än det budgeterade resultatet. 
Den totala budgetavvikelsen för nämnderna är +15,9 mnkr medan överskottet för 
finansiella och kommunövergripande poster är +58,3 mnkr. 

Helårsprognosen för den avgiftsfinansierade verksamheten visar en ekonomi i ba-
lans. Sedan tidigare finns en skuld till abonnenterna som vid bokslutet 2021 upp-
gick till 7,2 mnkr. 
 
Investeringsbudgeten uppgår totalt till 275,4 mnkr. Helårsprognosen för årets inve-
steringar uppgår till 230,7 mnkr, vilket är 44,7 mnkr lägre än budgeterat. 

Det finns 32 antagna utvecklingsmål för nämnderna. Prognosen för helåret 2022 är 
att 12 mål blir helt uppfyllda, 17 mål blir delvis uppfylla och att tre mål ej blir upp-
fyllda. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 att godkänna delårsrapporten per 2022-08-31. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del  

att godkänna delårsrapporten och överlämna den till kommunrevisionen. 

 

 

Kristina Magnusson 
Kommundirektör 

Stefan Marthinsson 
Ekonomichef 

Beslutet expedieras till: 
• HU Kommunledning, Ekonomi & fastighet 
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Viktiga händelser under året 
I Ängelholm är det alltid något nytt på gång. Här presenteras ett urval av viktiga händelser som skett 

under året och har stor betydelse för Ängelholm kommuns invånare. 

Ängelholm klättrar till plats 58 av 290 i 

Aktuell Hållbarhets årliga miljöranking. 

Rankingen består av nyckeltal kring 

bland annat utsläpp och matsvinn samt 

enkätfrågor om kommunens miljöarbete. 

Upp 68 platser i Miljöbästa kommun  Saftstationen inflyttad 

Under våren kunde hyresgästerna flytta in i 

kvarteret Rökeriet vilket är det andra 

nybyggda kvarteret på Stationsområdet. 

Totalt färdigställdes 270 lägenheter och två 

boenden för LSS-verksamhet. 

Efter branden i mars kunde boende på 

Solängen lyckligtvis snabbt evakueras till 

Villa Havsglimt i Laholm. Andra 

verksamheter har fått hitta lösningar som 

exempelvis ett nytt samarbete med skolan. 

sjukvårdspersonal fick  

 

Branden på södra sjukhusområdet 

Den 5 augusti återkom äntligen Ljusfesten 

efter två års frånvaro. På plats var bland 

annat Engelholm Marching Band, Maja 

Jakobsson, Rockabilly Fabulous och Lisa 

Miskovsky. 

 

Ljusfesten är tillbaka! 
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Förvaltningsberättelse 

Översikt över verksamhetens utveckling 

Analys över kommunens utveckling 

Kommunkoncernens resultat per 2022-08-31 uppgår till 244,8 mnkr, vilket är en minskning jämfört med 

samma period föregående år då kommunkoncernens resultat uppgick till 267,1 mnkr.  

Kommunens resultat uppgår till 187,5 mnkr per 2022-08-31. Prognosen för helåret 2022 visar ett 

positivt resultat på 121,9 mnkr för den skattefinansierade verksamheten, vilket är 74,2 mnkr högre än det 

budgeterade resultatet. Den totala budgetavvikelsen för nämnderna är +15,9 mnkr medan överskottet 

för finansiella och kommunövergripande poster är +58,3 mnkr. 

Omvärld och välfärd 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) beskriver i Ekonomirapporten maj att resultatet i 

kommunsektorn kommer, efter två år med rekordhöga resultat, falla tillbaka till en mer normal nivå 

under 2022 för att sedan sjunka till ett beräknat underskott under 2023. 

Efter två år med pandemi fanns en förhoppning om att kommuner och regioner med en rekordstark 

ekonomi skulle få tid att hantera pandemins långsiktiga konsekvenser och kommande demografiska 

utmaningar. Men återigen har verksamheten kommit att påverkas av faktorer som kommunsektorn inte 

rår över. Kvardröjande effekter av pandemin samt kriget i Ukraina har lett till kraftigt ökade råvaru- och 

energipriser och inflationstakten har drivits upp till historiska nivåer. I synnerhet ökar priserna på vissa 

varor och tjänster såsom transporter, energi, livsmedel, byggkostnader, men även räntekostnaderna ökar. 

Inte minst påverkar inflationen pensionskostnaderna som beräknas öka med hela 31 miljarder kronor 

2023 jämfört med 2022 vilket gör att SKR bedömer att resultaten kommer falla kraftigt. 

Arbetslöshet och sysselsättning 
Enligt arbetsförmedlingen fortsätter dock antalet arbetslösa att minska och i augusti var andelen öppet 

arbetslösa i Sverige 6,6% (335 000 personer). Motsvarande siffra föregående år var 7,7 % (400 000 

personer). Även ungdomsarbetslösheten har minskat från 10,2 % till 8,4 % och bland utrikes födda från 

18,8 % till 16,2 %. Även i Ängelholms kommun har arbetslösheten minskat till 4,7 % i augusti från 5,7 

% föregående år. Totalt innebär det att det finns 971 inskrivna arbetslösa i kommunen vilket är en 

minskning med 202 personer på ett år. Även ungdomsarbetslösheten har minskat till 5,9 % från 7,8 % 

och bland utrikes födda till 12,9 % från 15,4 %. 

I skriften Arbetsmarknadsutsikterna Våren 2022 skriver Arbetsförmedlingen att antalet inskrivna 

arbetslösa fortsatt förväntas minska under 2023 vilket skulle innebära den lägsta arbetslöshetsnivån 

sedan 2008. Det finns dock stora osäkerheter kring den ekonomiska utvecklingen och att tillgången på 
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efterfrågade kompetenser inte motsvarar de krav som finns på arbetsmarknaden. Det ökar också risken 

för att de personer som hamnar utanför arbete kommer stanna där längre. 

Befolkningsutveckling 
Under första halvåret 2021 ökade Sveriges befolkning med 35 500 personer, vilket motsvarar en ökning 

på 0,3 % och den totala befolkningen uppgår till nära 10,5 miljoner invånare.  

Till följd av fler dödsfall och färre antal födda minskade födelseöverskottet från 11 681 personer första 

halvåret 2021 till 7 364 personer första halvåret 2022. Däremot ökar invandringen åter igen till 42 100 

personer, vilket är en ökning med 28 procent eller 9 200 personer jämfört med första halvåret 2021. Den 

största gruppen invandrare var personer födda i Sverige, 4 500 personer, följt av personer födda i Indien, 

Polen och Syrien. Samtidigt minskar utvandringarna något, från 23 100 till 21 400 personer. Även här är 

den största utvandringsgruppen personer födda i Sverige, totalt 7 700 personer följt av Indien, Finland 

och Irak med lite drygt 700 utvandringar per födelseland. 

Den 31 juli var 44 169 personer folkbokförda i Ängelholms kommun. Det är en ökning med 536 

personer sedan årsskiftet och motsvarar en folkökning med 1,2 %. Folkökningen består till största del av 

ett inrikes flyttningsöverskott (+425) liksom av ett invandringsöverskott (+82) och mindre 

födelseöverskott (+4). Sammantaget är prognosen att Ängelholm kommer växa med 917 personer under 

året till 44 550 personer totalt. 
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Den kommunala koncernen 

Den kommunala koncernen utgörs av kommunen tillsammans med de kommunala koncernföretagen. 

Med kommunalt koncernföretag avses enligt lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) en 

juridisk person över vars verksamhet kommunen har ett varaktigt betydande inflytande. Betydande 

inflytande definieras som mer än 20 % ägande, eller om företaget har särskild betydelse för kommunens 

verksamhet eller ekonomi. Företag som samägs med annan kommun och vars verksamhet är en 

kommunal angelägenhet anses ha särskild betydelse för kommunens verksamhet och utgör därmed ett 

kommunalt koncernföretag. 

De kommunala koncernföretag som ingår i de sammanställda räkenskaperna är kommunens bolag 

Ängelholms Stadshus AB, som sedan i december 2020 äger 99,98 % av kommunens fastighetsbolag AB 

Ängelholmshem och dess dotterbolag. Den 1 september 2020 köpte Ängelholms kommun 32,38 % av 

Ängelholms Flygplats AB genom det nybildade holdingbolaget Ängelholm Helsingborg Flygplats 

Holding AB. Även NSR AB (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) där kommunen har en ägarandel på 

16,0 % ingår. I den sammanställda redovisningen har inte Sydvatten AB (ägarandel 4,5 %) konsoliderats. 

Utöver den kommunala förvaltningen finns det även andra verksamheter där kommunen helt eller delvis 

är ägare. Nedan presenteras Ängelholms kommuns samlade verksamhet. 

 

Ängelholms 
kommun 

NSR AB 
16,0% 

Sydvatten AB 
4,5 % 

Arenabolaget 
Ängelholm AB 

10,6 % 

Ängelholms 
Stadshus AB 

100 % 

Ängelholms 
Fastighetstruktur 

AB 
100% 

AB 
Ängelholms-

lokaler 
100 % 

Södra sjukhus-
områdets 

Utveckling AB 
100 % 

AB 
Ängelholmshem 

99,9 % 

Ängelholms 
Näringsliv AB 

14,0 % 

Ängelholm 
Helsingborg 

Flygplats 
Holding AB 

32,4 % 

Bild Ängelholms kommuns samlade verksamhet 
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Händelser av väsentlig betydelse  

Inflationen har under det senaste årtiondet varit mycket låg och haft liten inverkan på kommunens 

ekonomi. Till följd av bland annat kvardröjande effekter av pandemin och kriget i Ukraina är situationen 

nu helt annorlunda. Vid antagandet av budgetramarna förutspåddes av SKR med flera en inflation på 

runt 5 procent under 2022. Nya prognoser under sommaren pekar nu på en inflation på runt 8 till 9 

procent på årsbasis. Detta har stor inverkan på delar av driftbudgeten, exempelvis via indexreglering av 

avtal, livsmedel och bränsle med mera, men också på möjligheterna att genomföra projekt inom 

investeringsbudgeten. 

I mars brann det i stora delar av södra sjukhusområdet vilket berör flera av verksamheterna inom 

Huvuduppdrag Hälsa och Lärande och familj. Solängens särskilda boende fick evakueras och samtliga 

boende skickades till den tillfälliga lösningen Villa Havsglimt i Laholms kommun. I början på september 

går flytten till Villa Gåsen vilket är ett nytt särskilt boende i närheten av Ramlösa station i Helsingborg. 

Hyresavtalet gäller fram tills att det nya särskilda boendet på Fridhemslund i Ängelholm står 

inflyttningsklart. Annan personal och verksamhet som påverkats har fått hitta ersättningslösningar, bland 

annat med nya kontorsplatser i centrala Ängelholm samt i förskolan på Villanskolan. 

Arbetet med en kommunövergripande koncernbank har startats upp under 2022, vilket inneburit att 

kommunen tagit upp lån hos Kommuninvest på totalt 540 mnkr som därefter lånats ut till AB 

Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler. 

God ekonomisk hushållning 

Kommunen ska enligt kommunallagen ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan 

verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Begreppet god ekonomisk hushållning ska ses 

både ur ett finansiellt perspektiv och ur ett verksamhetsperspektiv. Utifrån ett finansiellt perspektiv 

innebär det bland annat att varje generation själv ska bära kostnaderna för service och tjänster som de 

konsumerar. 

Kommunfullmäktige har fattat beslut om riktlinjer för god ekonomisk hushållning som ska vara 

vägledande för kommunens långsiktiga arbete. God ekonomisk hushållning utifrån ett 

verksamhetsperspektiv tar sikte på kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett ändamålsenligt 

och kostnadseffektivt sätt. För att säkerställa en god ekonomisk hushållning måste det finnas ett klart 

samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. 

Koncernens bolag ska bidra till god ekonomisk hushållning genom att uppfylla de mål som anges i 

ägardirektiven inom kommunfullmäktiges olika målområden. Bolagen ska också uppfylla ägardirektivens 

krav på ekonomisk utveckling. 
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Finansiellt mål enligt god ekonomisk hushållning 

1. Resultatet ska vara positivt och sett över tiden uppgå till två procent av skatteintäkter och 

generella statsbidrag.  

 Målet bedöms bli helt uppfyllt. För 2022 prognostiseras ett positivt resultat om 121,9 mnkr, vilket 

innebär att resultatet blir 4,4 % av skatteintäkter och statsbidrag. 

Sett över tiden är målet också uppfyllt. De senaste fem åren har kommunen haft en mycket stark 

ekonomisk utveckling, vilket inneburit att det finansiella målet vida överträffats. Under perioden 2018-

2022 uppgår resultatet till 4,4 % i genomsnitt, vilket inneburit att kommunen har kunnat stärka sin 

ekonomiska ställning väsentligt under perioden. 

 

Verksamhetsmål enligt god ekonomisk hushållning 

2. God budgetföljsamhet ska vara ett prioriterat mål för kommunens styrelse och nämnder. 

 Målet bedöms inte bli uppfyllt. Nämnden för omsorg och stöd prognostiserar en negativ 

budgetavvikelse (-3,8 mnkr). Sammantaget redovisar dock nämnderna en positiv budgetavvikelse på 

15,9 mnkr. 

3. Vid befarad negativ budgetavvikelse ska styrelse och nämnder upprätta en åtgärdsplan för hur 

budgetföljsamhet ska uppnås. 

 Målet bedöms bli helt uppfyllt. Kommunstyrelsen har begärt in åtgärdsplaner från Lärande och 

familj/Kommunstyrelsen och Nämnden för omsorg och stöd. Dessa nämnder har också inkommit eller 

förväntas komma in med åtgärdsplaner. 
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4. Styrelse och nämnder ska löpande under året erhålla information om det verksamhetsmässiga 

och ekonomiska utfallet från sina huvuduppdrag/servicestöd. 

 Målet bedöms bli helt uppfyllt. Samtliga nämnder erhåller kontinuerlig information om såväl 

verksamhet som ekonomi. 

5. Styrelse och nämnder ska årligen upprätta en plan för intern kontroll, aktivt tillse att 

kontrollåtgärder vidtas samt årligen redovisa vilka kontrollåtgärder som har vidtagits och resultatet 

av dessa. 

 Målet bedöms bli helt uppfyllt. Samtliga nämnder har upprättat internkontrollplaner och 

uppföljningar ska rapporteras till bokslutet. När brister upptäcks så vidtas åtgärder. 

6. Sjukfrånvaron uttryckt i procent av den totala arbetstiden ska minska. 

 Målet bedöms inte bli uppfyllt. Den kommunövergripande sjukfrånvaron har ökat under 2022 

till 5,8 % i jämförelse med 5,3 % 2021 för perioden januari-augusti. För helåret 2021 var 

sjukfrånvaron 5,7 %. Prognosen för helåret 2022 är 6,0 %. 
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Nämndernas och bolagens utvecklingsmål 
För att säkerställa att kommunen bedriver verksamhet med god ekonomisk hushållning utgår 

kommunens ekonomi- och verksamhetsstyrning från styrmodellen Ratten. 

Kommunfullmäktige beslutar om övergripande mål som formuleras efter de fyra perspektiven 

medborgarfokus, effektiva verksamheter, samhällsutveckling och medskapande medarbetare. 

Nämnderna utgår ifrån dessa fullmäktigemål, både i sitt målarbete och i genomförandet av 

verksamheten. 

Kommunledningen har därefter tagit fram kommungemensamma utvecklingsmål som gäller alla nämnder. 

Respektive nämnd har sedan definierat vad de betyder i deras verksamhet. De kommungemensamma 

utvecklingsmålen är Hållbart Samhälle, Inkludera invånare, Attraktiv arbetsgivare och Starkt företagsklimat. 

Nämnderna har också haft möjlighet att ta fram maximalt två nämndspecifika utvecklingsmål.  

De kommunala bolagens utvecklingsmål finns beslutade i respektive bolags ägardirektiv. 

Uppföljning av nämnds- och bolagsmål 2022 

  Helt uppfyllt  Delvis uppfyllt  Ej uppfyllt 

Kommunstyrelsen 3 2 0 

Familje- och utbildningsnämnden 2 3 0 

Nämnden för omsorg och stöd 2 2 0 

Samhällsbyggnadsnämnden 1 4 0 

Nämnden för kultur, idrott och fritid 2 2 1 

Miljö- och tillståndsnämnden 1 2 2 

Överförmyndarnämnden 1 2 0 

Summa Ängelholms kommun 12 17 3 

    

Ängelholmshem AB 10 0 0 

Ängelholmslokaler AB 5 0 0 

SUMMA KOMMUNKONCERN 27 17 3 

 

Kommunen har antagit sex mål enligt god ekonomisk hushållning. Av dessa bedöms fyra bli helt 

uppfyllda och två mål ej uppfyllda. Nämnderna har antagit 32 utvecklingsmål. Prognosen för helåret 

2022 är att 12 mål blir helt uppfyllda, 17 mål blir delvis uppfyllda och att 3 mål ej uppfylls. De 

kommunala bolagen AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler arbetar mot 15 mål och samtliga 

dessa mål bedöms bli helt uppfyllda.
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Ekonomisk analys 

Kommunfullmäktiges budgetbeslut i november 2021 innebar ett budgeterat resultat på 58,3 mnkr för 

den skattefinansierade verksamheten. Efter det har kommunfullmäktige tagit ett antal beslut som innebär 

ett minskat budgeterat resultat. Det budgeterade resultatet för den skattefinansierade verksamheten är nu 

därför 47,7 mnkr. 

Prognosen för helåret 2022 visar ett positivt resultat på 121,9 mnkr för den skattefinansierade 

verksamheten, vilket är 74,2 mnkr högre än det budgeterade resultatet. Den totala budgetavvikelsen för 

nämnderna är +15,9 mnkr medan överskottet för finansiella och kommunövergripande poster är 

+58,3 mnkr. För den avgiftsfinansierade VA-verksamheten är ett 0-resultat budgeterat. Helårsprognosen 

visar totalt sett heller ingen avvikelse mot budget. 

 
*Justerat för försäkringslösning avseende pensionsåtagande (304,4 mnkr) 

Diagrammet visar hur nettokostnader och skatteintäkter utvecklats i kommunen. Kommunens 

skatteintäkter, enligt prognos för 2022, är 126,1 mnkr större än nettokostnaderna. 

Balanskravet och resultatutjämningsreserv 
Enligt kommunallagens krav på ekonomisk balans ska kommunernas intäkter vara större än 

kostnaderna. Om kostnaderna för ett räkenskapsår överstiger intäkterna ska det negativa resultatet 

regleras under de närmast följande tre åren. Realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar 

ska inte ingå i resultatet vid avstämning mot balanskravet och inte heller orealiserade vinster och 

förluster i värdepapper. 
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Balanskravsutredning   

mnkr Prognos helår 2022 Utfall helår 2021 

Årets resultat enligt resultaträkningen 121,9 198,3 

reducering av samtliga realisationsvinster  -6,0 -12,8 

orealiserade vinster och förluster i värdepapper 20,0 -32,3 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 135,9 153,2 

Reservering av medel till resultatutjämningsreserven -80,0 -100,0 

Användning av medel från resultatutjämningsreserven     

Årets balanskravsresultat 55,9 53,2 

Prognosen för årets resultat efter balanskravsjusteringar uppgår till 135,9 mnkr. Av dessa är 

bedömningen att 80 mnkr kan avsättas till resultatutjämningsreserven. Vid årsskiftet 2021 uppgick den 

totala resultatutjämningsreserven till 173,4 mnkr och med denna ytterligare avsättning skulle reserven 

uppgå till 253,4 mnkr. Kommunen kan sedan utnyttja de avsatta medlen i resultatutjämningsreserven vid 

lågkonjunktur, när det finansiella resultatet förväntas bli sämre. 

Prognosen för årets balanskravsresultat uppgår till 55,9 mnkr, vilket är något högre än föregående år. 
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Ekonomisk avvikelserapport per 

styrelse/nämnd     

mnkr Utfall 

2022-08-31 

Budget 

helår 2022 

Prognos 

helår 2022 
Avvikelse 

Skattefinansierad verksamhet     

Kommunstyrelse -137,4 -214,1 -214,1 0,0 

Miljö- och tillståndsnämnden -9,2 -16,6 -16,6 0,0 

Familje- och utbildningsnämnd -768,3 -1 248,4 -1 233,4 15,0 

Nämnden för omsorg och stöd -582,5 -886,6 -890,4 -3,8 

Samhällsbyggnadsnämnden -65,1 -115,4 -113,7 1,7 

Nämnden för kultur, idrott och fritid -95,0 -152,6 -150,0 2,6 

Kommunfullmäktige -2,3 -9,3 -9,0 0,3 

Valnämnden 0,9 -0,5 -0,5 0,0 

Överförmyndarnämnd -3,5 -5,5 -5,4 0,1 

Summa -1 662,4 -2 649,0 -2 633,1 15,9 

Kommunövergripande/finansiering 1 849,9 2 696,7 2 755,0 58,3 

Summa skattefinansierad verksamhet 187,5 47,7 121,9 74,2 

     

Avgiftsfinansierad verksamhet     

Kommunstyrelse, VA 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa avgiftsfinansierad verksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 

SUMMA ÄNGELHOLMS KOMMUN 187,5 47,7 121,9 74,2 

 

Kommunstyrelsen (±0 mnkr) 

Kommunstyrelsen (-5,0 mnkr) 

Det finns en effektiviseringspost i kommunstyrelsens budget på 5,0 mnkr som inte är fördelad. Posten 

tas upp som underskott i prognosen 

Kommunledning och Servicestöd (+5,0 mnkr) 

Överskott på Fastighetsenheten finns om 3,0 mnkr i huvudsak till följd av lägre kostnader för 

förvaltningstjänster som Ängelholmslokaler utför vid kommunens egna fastigheter. Diverse 

personalvakanser bidrar också till överskottet. Ett nytt avtal för IT-drift under del av 2022 ger ökade 

kostnader med cirka 1 mnkr. Kostnadsökningen är inräknad i prognosen. 

Vuxenskola/Arbetsmarknad (±0 mnkr) 

Verksamhetsområdet prognostiserar sammantaget en prognos utan avvikelser mot budget.  

Arbetsmarknadsenheten Jobb Ängelholm har ett överskott av projektmedel om +1,5 mnkr och 
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Vuxenutbildningen har fått beviljat mer statsbidrag än beräknat för året om +6 mnkr, vilket tillsammans 

täcker upp för underskottet inom Ekonomiskt bistånd om -7,5 mnkr. 

Gällande enheten för Ekonomiskt bistånd så har den framtagna åtgärdsplanens målsättning varit att 

halvera underskottet från 2021 till -4,5 mnkr i år. Verksamheten bedömer en prognos på -7,5 mnkr som 

rimlig utifrån budgetförutsättningarna och utfallet under årets första åtta månader. Till och med augusti 

kan det konstateras att föregående års höga utbetalningar av ekonomiskt bistånd kvarstår. Det beror 

framför allt på höga elkostnader men även högre kostnadshöjningar än riksnormen.  

Målsättningen är att individerna ska vara självförsörjande men det kommer krävas ett långsiktigt arbete 

för att lyckas. De åtgärder som verksamheten i dagsläget vidtar är att alla individer som uppbär 

ekonomiskt bistånd finns i en arbetsmarknadsåtgärd. Verksamheten ser även över de individer som är 

sjukskriva utan ersättning och om andra ersättningar kan betalas ut till dessa individer. Det är ett 

långsiktigt arbete som krävs med de åtgärder som är insatta. En dialog är påbörjad med 

Arbetsförmedlingen i syfte att hitta former för att hjälpa individer till självförsörjning. 

Miljö- och tillståndsnämnden (±0 mnkr) 
Ingen avvikelse mot budget.  

Familje- och utbildningsnämnden (+15,0 mnkr) 

Familje- och utbildningsnämnden prognostiserar ett resultat för helåret på 15,0 mnkr. 

Övergripande Sektor (+11,0 mnkr) 

Inom den övergripande sektorn finns upptaget en budgetregulator för ökade och oförutsedda kostnader. 

Till dessa reserver har under året tillförts 5,0 mnkr som kompensation för höga sjuklönekostnader 

(covid-19) för perioden jan-mars. I övrigt råder viss osäkerhet kring kommande läsårs 

skolskjutskostnader. För vissa av skolskjutsavtalen har en indexuppräkning skett motsvarande 12 %, 

vilket föranleder stora kostnadsökningar. Vidare har ett nytt skolskjutsavtal blivit uppsagt med 

omedelbar verkan och blivit ersatt med ett annat taxibolag.  

Förskola/Skola (+2,0 mnkr) 

Verksamhetsområde Förskola/skola prognostiserar ett överskott vid året slut på +2,0 mnkr, vilket 

framförallt kan kopplas till pandemins påverkan på verksamheten. Sjukfrånvaron bland både personal, 

barn och elever under långa perioder har medfört lägre personalkostnader. 

Gymnasieskola (±0 mnkr)  

Ingen avvikelse mot budget. 

Barn- och elevhälsa (+2,0 mnkr) 

Barn- och elevhälsan har ett överskott om 2,0 mnkr som beror på vakanta tjänster och sjukskrivningar. 
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Individ och familj (±0 mnkr)  

Ingen avvikelse mot budget. 

Nämnden för omsorg och stöd (-3,8 mnkr) 
Nämnden för omsorg och stöds verksamheter prognostiserar ett underskott om -3,8 mnkr för helåret. 

Underskottet kan förklaras av höga kostnader för skyddsmaterial till följd av pandemin (2,2 mnkr) och 

av merkostnader i samband med branden på södra sjukhusområdet (1,8 mnkr). Eventuella 

försäkringsersättningar för kostnader i samband med branden är inte beaktade i prognosen. 

Övergripande Hälsa (+28,2 mnkr) 

Övergripande Hälsa prognostiserar en total avvikelse om +28,2 mnkr. Den positiva avvikelsen är en 

följd av flera faktorer. Överskjutande statsbidrag reserveras i bokslutet 2021 som en försiktighetsåtgärd 

om slutredovisningen inte skulle godkännas. Dessutom är en del av statsbidraget för stärkt äldreomsorg 

reserverat för merkostnader kopplade till Covid-19. Vidare har verksamheten lägre kostnader till följd av 

ej belagda platser på särskilt boende. Den positiva avvikelsen krävs för att dämpa de negativa 

ekonomiska avvikelser som verksamhetsområdena redovisar nedan. 

Uppdrag stöd (+1,0 mnkr) 

Uppdrag och stöd prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr. Bakgrunden till den förbättrade prognosen 

är semesterplaneringen på rehabenheten som resulterat i minskade kostnader. Dessutom gjordes en 

översyn av hjälpmedelskostnaderna som nu stabiliserats något. 

Äldreomsorg (-21,1 mnkr) 

Bo bra hemma prognostiserar ett överskott om +1,75 mnkr. Avvikelsen är en förbättring sedan 

föregående prognos och kan främst kopplas till ett utvecklingsarbete inom verksamhetsområdet men 

också till lägre volymer än tidigare prognoser, även om volymerna totalt sett ökar. Utvecklingsarbetet har 

resulterat i en förbättrad planering, minskad andel timvikarier och högre omställningsförmåga vid 

förändrade förhållanden. 

Vidare har hemtjänsten i sin helhet, för att möta långsiktiga volymökningar, förändrat sin 

organisationsstruktur med ytterligare ett hemtjänstområde. Förändringen är genomförd och innebär 

bättre förutsättningar för medarbetare, chefer och indirekt också för verksamhetsområdets målgrupp. 

Övergången har dock genererat vissa merkostnader för personal och inköp. 

Särskilt boende prognostiserar en avvikelse om -22,9 mnkr. Avvikelsen är en försämring sedan 

föregående prognos. Den negativa avvikelsen i sin helhet har flera förklaringar. 

Flera boenden har, i samband med att läget kring Covid-19 stabiliserats, svårigheter att anpassa en 

utökad bemanning till samma nivå som tidigare. I kombination med svårigheter att nyttja resurserna i 

heltid som norm innebär detta högre bemanningstal än budgeterat. 
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Det prognostiserade underskottet kan till stor del också härledas till korttidsverksamheten. Det ökade 

trycket på slutenvården har påverkat utskrivningar från sjukhuset och inneburit ett ökat behov av 

korttidsplatser. Korttidsplatserna i egen regi räcker inte till utan behöver kompletteras med köp av 

externa korttidsplatser, en kostnad som motsvarar cirka 7,0 mnkr hittills i år. Dessutom kan det skönjas 

att målgruppen på korttidsenheten har mer komplexa behov än tidigare, vilket föranleder en högre 

bemanning än budgeterat. Ett kontinuerligt förbättringsarbete pågår för att kvalitetssäkra flödet på 

korttidsplatser och platser på särskilt boende och därmed minska behovet av externa placeringar. I 

början av året drabbades dessutom verksamheterna av både Covid-19 och vinterkräksjuka, och under 

sommaren av Covid-19, vilket lett till höga kostnader för sjuklöner, timvikarier och övertid.  

Verksamhetsområdet arbetar aktivt med åtgärder för att motverka den negativa kostnadsutvecklingen. 

Man arbetar med en modell för att nyttja överskjutande resurser från heltid som norm, en kontinuerlig 

översyn av schema pågår för att optimera planering och minimera antalet timvikarier. Dessutom pågår 

arbete inom verksamheten för att skapa en struktur som ger förutsättningar för god framförhållning med 

mindre sårbarhet än idag samt en väl anpassad bemanning. Beaktat det stora underskottet kommer 

arbetet med en översyn av kostnader och åtgärder att intensifieras under hösten. 

Funktionsstöd (-11,9 mnkr) 

Funktionsstöd redovisar en negativ budgetavvikelse om -11,9 mnkr. 

Verksamhetsområdet har under de senaste åren arbetat intensivt med den åtgärdsplan som antogs under 

år 2020. Ett flertal åtgärder har verkställts och de budgetmässiga underskotten har succesivt minskat. 

Dock präglas verksamheten av ständiga förändringar där nya ärenden aktualiserats som föranleder 

kostnadsökningar. Befarad avvikelse för år 2022 beror till stor del på fortsatt stora kostnader för externa 

placeringar. Vidare tillkom under våren två nya vårdkrävande ärenden inom den egna verkställigheten 

för gruppbostäder, vilka föranlett stora personalmässiga förstärkningar. I början av året redovisades 

kostnader för övertid och timvikarier som kan hänföras till Covid-19. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden, skattefinansierad vht (+1,7 mnkr) 
För Samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamhet är prognosen en positiv budgetavvikelse 

på +1,7 mnkr. I överskottet ingår en positiv avvikelse på kapitalkostnader om 1,4 mnkr som finns främst 

inom Stadsmiljö. 

På nämndens eget ansvar prognostiseras ett underskott om -0,3 mnkr, vilket baseras på mönstret från 

tidigare år med en stor ärendemängd och långa sammanträden. Samhälle övergripande visar överskott på 

1,6 mnkr för att budgeterad reserv tas i anspråk för att täcka underskott inom Utförarservice. 

Inom Samhällsbyggnad finns ett förväntat överskott om 0,3 mnkr hos verksamhetschefen, som följd av 

att stadsarkitekten sedan en tid tjänstgör som tillförordnad planchef. Planenheten har ett överskott på 

1,2 mnkr på grund av personalvakanser i slutet av året. Inom Stadsmiljö prognostiseras ett överskott om 
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2,0 mnkr beroende av kapitalkostnaderna och personalvakanser. Överskott finns även på parkering, 

seniorkort och busslinjerna, medan underskott bedöms uppkomma för färdtjänst och belysning som en 

följd av ökade elpriser. 

Inom Utförarservice väntas underskott i samtliga fyra delar. Måltid prognostiserar ett underskott på                

-0,3 mnkr på grund av ökade livsmedelskostnader. Lokalvård prognostiserar ett underskott på -0,8 mnkr 

på grund av stigande kostnader för förbrukningsvaror. Prognosen för Förråd, fordon och verkstad visar 

ett underskott på -0,6 mnkr avseende högre kostnader för drivmedel, både pris- och volymökningar. 

Drift, projekt och underhåll förväntas gå med -1,3 mnkr i underskott på grund av färre personal än 

budgeterat i kombination med lägre debiteringsgrad. 

Bygg samt Stöd och utveckling visar prognoser enligt budget. 

Nämnden för kultur, idrott och fritid (+2,6 mnkr) 
Nämnden för kultur, idrott och fritid prognostiserar sammantaget ett överskott på 2,6 mnkr jämfört med 

budget. Avvikelsen på kapitalkostnadsbudgeten beräknas till 0,9 mnkr som en följd av att 

anläggningsprojekten inom Bad, idrott och fritid ännu inte har avslutats samt att en del av bibliotekets 

inventarieprojekt inte hann avslutas i bokslutet. 

I biblioteksverksamheten bidrar också tillfälliga personalvakanser till ett överskott som totalt uppgår till 

1,3 mnkr. För muséer, konst och kultur finns ett överskott på grund av att tjänsten som operativ chef till 

flygmuséet väntas vara på plats först i slutet av året och ett överskott om 0,6 mnkr finns i prognosen.  

Kommunfullmäktige (+0,3 mnkr) 
Överskottet i helårsprognosen om 0,3 mnkr avser kommunfullmäktiges beredningar. Beredningarna är 

inte aktiva under hösten. 

Valnämnden (±0,0 mnkr) 
Ingen avvikelse mot budget. 

Överförmyndarnämnden (+0,1 mnkr) 
Ett mindre överskott i prognosen, vilket beror på personalvakans under våren och färre antal 

ensamkommande barn med behov av stöd än beräknat. 

Kommunövergripande poster och finansiering (+58,3 mnkr) 
Kommunens skatter och generella statsbidrag bedöms bli 68,4 mnkr högre än budgeterat utifrån 

skatteunderlagsprognosen från augusti. 

Värdeutvecklingen för fondinnehaven, som är avsatta för framtida pensionsutbetalningar, bedöms i 

helårsprognosen till -20 mnkr. Efter augusti månad är värdeutvecklingen -21,9 mnkr. 
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Aktieutdelningen från koncernbolagen blev 4,1 mnkr mot budgeterade 3,5 mnkr. En positiv avvikelse tas 

därför upp i prognosen om 0,6 mnkr. Överskottsutdelningen från Kommuninvest blev 3,1 mnkr att 

jämföra med budgeterade 2,5 mnkr. Även här uppstår en positiv avvikelse i prognosen om 0,6 mnkr. 

Ett överskott om 1,2 mnkr uppstår på grund av att bidrag inte bedöms behöva betalas ut till 

flygplatsbolaget. 

På grund av nedskrivningar av projekt som finansierar statlig infrastruktur uppstår ett underskott om       

-22 mnkr. För sanering av marken vid byggnationen av Tegelgårdens förskola är det upptaget en kostnad 

i prognosen om -30,5 mnkr. Fastigheten ägs av AB Ängelholmslokaler, men kommunen har som tidigare 

ägare ett ansvar för de föroreningar som upptäckts i marken. 

I prognosen är vinster upptagna för försäljning av mark vid exploateringsområden om sammanlagt 

60,0 mnkr. Vinsterna uppkommer framförallt för försäljningar av bostäder inom Fridhemsområdet, 

Munka-Ljungby och Hjärnarp. Även försäljningar av industritomter på Tofta och Åkerslund bidrar till 

överskottet. Försäljningen av Parkskolan bedöms nu bli klar först efter årsskiftet. 

Samhällsbyggnadsnämnden, avgiftsfinansierad vht (±0,0 mnkr) 
Prognosen för VA-verksamheten visar ett resultat på ±0 mnkr. Bedömningen är att inköpskostnader för 

el, drivmedel och kemikalier kommer att öka på VA-verken och vara 2,0 mnkr högre än budget. 

Prognosen för avskrivningar visar 1,2 mnkr lägre utfall än budget till följd av vissa fördröjningar i 

avslutande av investeringsprojekt. Ett överskott väntas också för personalkostnaderna som en följd av 

vakanser. 
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Investeringsredovisning 

Investeringsbudgeten uppgår totalt till 275,4 mnkr efter kommunfullmäktiges beslut att ombudgetera 

investeringsmedel från år 2021. Under året har också kommunfullmäktige beslutat att omdisponera 

investeringsmedel mellan Samhällsbyggnadsnämnden och Nämnden för kultur, idrott och fritid.  

Helårsprognosen för årets investeringar uppgår till 230,7 mnkr, vilket är 44,7 mnkr lägre än budgeterat. 

De skattefinansierade investeringarna förväntas bli 38,7 mnkr lägre än budgeterat och de 

avgiftsfinansierade investeringarna inom VA-verksamheten förväntas bli 6,0 mnkr lägre än budgeterat. 

 

Kommunstyrelsen 
Prognosen för helåret uppgår till 15,3 mnkr, vilket är 3,9 mnkr lägre än budgeterat. Inga markinköp 

förväntas göra under året där budgeten är på 3,0 mnkr. Prognosen för investeringar i kommunens egna 

fastigheter är 0,5 mnkr mot budgeterade 1,4 mnkr. 

Miljö- och tillståndsnämnden 
Inga större avvikelser finns rapporterad för nämndens investeringsprojekt. 

Familje- och utbildningsnämnden 
Inga större avvikelser finns rapporterad för nämndens investeringsprojekt.  

Nämnden för omsorg och stöd 
Inga större avvikelser finns rapporterad för nämndens investeringsprojekt. 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Prognosen för helåret uppgår till 122,1 mnkr, vilket är 33,2 mnkr lägre än budgeterat.  
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De större överskotten finns i projekt där det främst handlar om tidsförskjutning av genomförandet, så 

kvarvarande medel behöver föras över till nästa år. Störst avvikelse finns för 91945 Ny vägförbindelse 

över Rönneå (7,2 mnkr), 91541 GC-tunnel stationen (+5,3 mnkr), 91801 Ny temalekplats (4,5 mnkr), 

96007 Småbåtshamnar (+3,2 mnkr), 93650 Åsbogatan (+3,1 mnkr) och 92010 Strandberedning 

(1,7 mnkr). 

Negativ avvikelse finns framförallt i projektet 96005 Renovering Magnarps hamn (-1,2 mnkr) eftersom 

det tillkom ÄTA-arbeten som fördyrade projektet.  

Nämnden för kultur, idrott och fritid 
Den samlade helårsprognosen för nämndens investeringar uppgår till 21,3 mnkr är, vilket är 1,6 mnkr 

lägre än budget. 

I projekt 96205 Vejbystrands IP beräknas utgifterna totalt uppgå till 9,3 mnkr, varav 3,0 mnkr faller ut 

2023 och 6,3 mnkr i år. Stigande priser på trä och andra byggvaror har gjort att utfallet av upphandlingen 

blev högre än budget. Prognosen för årets utgifter är 1,5 mnkr lägre än tidigare på grund av att 

byggnationen har försenats. Budget har tillförts dels från andra projekt inom nämnden och dels 2,7 mnkr 

från Samhällsbyggnadsnämnden. 

Beträffande projekt 96169 Omklädningsrum Hjärnarps IP har upphandlingen genomförts och 

entreprenaden blir avsevärt dyrare än beräknat. Prognosen ligger på 5,6 mnkr. Förklaringen till 

fördyrningen är de stigande priserna på byggvaror, främst trä. Budget för projektet har tillförts dels från 

andra projekt inom nämnden och dels 1,0 mnkr från Samhällsbyggnadsnämnden.  

I projekt 96224 Friidrottsanläggning uppgår prognosen till 3,5 mnkr medan budgeterade medel uppgår 

till 2,0 mnkr, vilket ger en negativ avvikelse med cirka 1,5 mnkr. Det beror främst på stigande 

råvarupriser men även tillkommande utgifter för belysningsfundament. Underskottet täcks av 

motsvarande överskott i projekt Konstnärlig gestaltning. I detta projekt har upphandlingen dragit ut på 

tiden och i år kommer inga inköp att hinna genomföras. Överskottet på 1,5 mnkr kommer att behöva 

disponeras nästa år. 

Samhällsbyggnadsnämnden, Vatten och avlopp 
Helårsprognosen är att de avgiftsfinansierade investeringsprojekten uppgår till 52,0 mnkr. Det är 

6,0 mnkr lägre än den budgeterade investeringsnivån. 

I projekt 99130 Vattenverket tryckstegring mm pågår utredningar kring tryckstegringen och åtgärder 

väntas kommande år, så medel här behöver överföras till nästa år. Projekt 93710 VA, underhållsplan 

inkluderar dels utredningar kring Magnarps vattenverk och dels åtgärder på fastigheter och täkter. 

Utgifterna för konsulter blir lägre än beräknat och en del åtgärder måste invänta utredningsresultaten. 

Överskottet kan komma att behövas följande år. Anbud i projekt 93939 Svedjegatan kom in högre än 

väntat, vilket fördyrar projektet. Ett ändrings- och tilläggsarbete har också kommit till under sommaren. 
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I projekt 99123 SPU20 har förvaltningsrätten avgjort överklagandet till kommunens fördel. Detta 

projekt och även 99102 S4 Strövelstorp-projektet håller på att slutföras. På grund av förseningen har 

priserna stigit och därmed utgifterna för pumpstationen. Leveransproblem har emellertid medfört att 

tidplanen i projektet förskjutits så att projektet inte är klart förrän 2023. Årets utgifter ryms därför inom 

budget. 

Mindre positiva och negativa avvikelser finns i flera andra projekt.  

Nettoinvestering per styrelse/nämnd     

mnkr Utfall 

2022-08-31 

Budget 

helår 2022 

Prognos 

helår 2022 Avvikelse 

Skattefinansierad verksamhet     

Kommunstyrelsen 6,0 19,2 15,3 3,9 

Miljö- och tillståndsnämnden 0,1 0,3 0,3 0,0 

Familje- och utbildningsnämnd 8,3 15,2 15,2 0,0 

Nämnden för omsorg och stöd 3,3 4,5 4,5 0,0 

Samhällsbyggnadsnämnden 36,5 155,3 122,1 33,2 

Nämnden för kultur, idrott och fritid 5,6 22,9 21,3 1,6 

Summa skattefinansierad verksamhet 59,8 217,4 178,7 38,7 

     

Avgiftsfinansierad verksamhet     

Samhällsbyggnadsnämnden, VA 22,9 58,0 52,0 6,0 

Summa avgiftsfinansierad verksamhet 22,9 58,0 52,0 6,0 

SUMMA ÄNGELHOLMS KOMMUN 82,7 275,4 230,7 44,7 
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Exploateringsredovisning 
Inkomsterna i exploateringsbudgeten uppgår till 46,8 mnkr och utgifterna 39,9 mnkr. Nettobudgetens 

överskott är således 6,9 mnkr. I helårsprognosen bedöms de totala inkomsterna till 75,4 mnkr medan 

utgifterna bedöms till 20,0 mnkr. Det innebär ett prognostiserat nettoöverskott på 55,4 mnkr. 

Exploateringsredovisning    
 

mnkr Utfall 

2022-08-31 

Budget 

helår 2022 

Prognos 

helår 2022 Avvikelse 

Inkomster 52,6 46,8 75,4 28,6 

Utgifter -17,6 -39,9 -20,0 19,9 

Nettoinkomster 35,0 6,9 55,4 48,5 

 

Den positiva avvikelsen mot budget på inkomstsidan beror främst på att försäljningen av tomter i 

Hjärnarp och Munka-Ljungby har gått bättre än vad som bedömdes i budget. Även försäljningarna på 

Tofta och Åkerslund industriområden har gått bättre än beräknat. Försäljningen av tomten för 

idrottshallen i Hjärnarp bidrar också till överskottet eftersom inkomsten var budgeterad år 2021. 

På utgiftssidan är det framförallt projektet Järnvägsgatans förlängning som bidrar till avvikelsen, då 

projektet är förskjutet framåt i tiden. 
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Finansiella rapporter 

 

RESULTATRÄKNING  

mnkr  Kommunkoncernen Kommunen 

 
Not 

Utfall 

2022-08-31 

Utfall 

2021-08-31 

Utfall 

Helår 2021 

Utfall 

2022-08-31 

Utfall 

2021-08-31 

Budget 

Helår 2022 

Prognos Helår 

2022 

Utfall 

Helår 2021 

Verksamhetens intäkter 1 752,6  704,4  1 007,7  513,2  488,0  589,3  661,3  699,9  

Verksamhetens 

kostnader 
 -2 227,6  -2 056,4  -3 215,2  -1 978,4  -1 988,1  -3 164,0  -3 219,9  -2 911,8  

Avskrivningar  -144,5  -145,8  -270,5  -218,7  -56,0  -91,6  -89,1  -302,0  

Jämförelsestörande 

poster 
2 45,0  23,1  66,4  39,6  21,4  0,0  0,0  53,8  

Verksamhetens  

nettokostnader 
 -1 574,5  -1 474,7  -2 411,5  -1 644,3  -1 534,7  -2 666,3  -2 647,7  -2 460,1  

          

Skatteintäkter  1 461,4  1 372,5  2 069,9  1 461,4  1 372,5  2 129,1  2 184,5  2 069,9  

Generella statsbidrag 

och utjämning 
  395,6  366,4  575,3  395,6  366,4  570,3  583,3  575,3  

Verksamhetens resultat  282,5  264,3  233,7  212,7  204,2  33,1  120,1  185,1  

          

Finansiella intäkter  3,9  1,7  6,3  21,0  15,1  20,0  21,2  18,5  

Finansiella kostnader  -24,2  -23,8  -46,9  -28,8  -3,3  -5,4  -5,4  -37,6  

Finansiella, 

jämförelsestörande 

poster 

  -17,4  24,9  32,3  -17,4  24,9  0,0  -14,0  32,3  

Resultat efter 

finansiella poster 

 244,8  267,1  225,4  187,5  240,9  47,7  121,9  198,3  

          

Extraordinära poster   - - - - - - - - 

ÅRETS/PERIODENS 

RESULTAT 
 244,8  267,1  225,4  187,5  240,9  47,7  121,9  198,3  
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BALANSRÄKNING          

mnkr  Kommunkoncernen Kommunen 
  Utfall 

2022-08-31 

Utfall 

2021-12-31 

Utfall 

2022-08-31 

Utfall 

2021-12-31 

TILLGÅNGAR Not     

Immateriella anläggningstillgångar   9,0 5,6 8,8 5,6 

Materiella anläggningstillgångar      
Mark, byggnader och tekniska anläggningar   6 908,3 6 859,9 3 909,4 3 759,1 

Maskiner och inventarier  146,6 135,6 125,8 117,8 

      
Finansiella anläggningstillgångar      
Aktier, andelar och bostadsrätter   48,9 46,3 705,9 688,3 

Långfristiga fordringar  77,1 64,5 540,0 439,3 

Summa anläggningstillgångar   7 190,0 7 111,8 5 290,0 5 010,2 

      
Bidrag till statlig infrastruktur   23,6 24,4 23,6 24,4 

      
Omsättningstillgångar      
Förråd m.m.   17,3 18,6 15,8 17,4 

Fordringar  456,8 405,9 376,8 282,5 

Kortfristiga placeringar   129,8 151,7 129,8 151,7 

Kassa och bank  646,4 444,6 438,5 172,7 

Summa omsättningstillgångar   1 250,3 1 020,9 960,9 624,3 

SUMMA TILLGÅNGAR  8 463,9 8 157,1 6 274,5 5 658,8 

      
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER      
Eget Kapital           

Årets resultat  244,8 225,4 187,5 198,3 

Resultatutjämningsreserv   173,4 173,4 173,4 173,4 

Övrigt eget kapital  2 112,2 1 890,5 2 110,6 1 912,3 

Summa eget kapital   2 530,4 2 289,3 2 471,5 2 284,0 

      
Avsättningar      
Avsättningar för pensioner och liknande 

förpliktelser   32,4 30,6 32,4 30,6 

Andra avsättningar  28,4 28,3 - - 

Summa avsättning   60,8 58,9 32,4 30,6 

      
Skulder      
Långfristiga skulder   5 240,5 5 020,6 3 285,4 2 828,4 

Kortfristiga skulder 3 632,3 788,3 485,2 515,9 

Summa skulder   5 872,7 5 808,9 3 770,6 3 344,3 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNING OCH 

SKULDER  8 463,9 8 157,1 6 274,5 5 658,8 
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Not 1 Redovisningsprinciper  
Den kommunala redovisningen regleras i Kommunallagen (kapitel 11) samt Lag om kommunal 

bokföring och redovisning (LKBR). Utöver detta lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) 

rekommendationer för kommunsektorns redovisning. Kommunen tillämpar de redovisningsregler som 

anges i Kommunallagen, lag om kommunal bokföring och redovisning samt praxis i det kommunala 

redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden. 

Ängelholms kommuns delårsrapport följer de redovisningsprinciper som har använts vid upprättandet 

av årsredovisningen 2021 samt RKR R17 Delårsrapport. Inga väsentliga förändringar har skett i 

ansvarsförbindelserna under året.  

Från och med årsbokslutet 2021-12-31 har finansiell leasing redovisats på de externa förhyrningar som 

kommunen gör samt även på de verksamhetslokaler som hyrs av dotterbolaget Ängelholmshem. Detta 

görs i enlighet med Rådet för kommunal redovisnings rekommendation R5 Leasing. Jämförelsesiffror 

har inte varit möjliga att ta fram. I budget och prognos för 2022 har inte heller avskrivningarna på den 

finansiella leasingen beaktats, vilket förklarar de stora avvikelserna mot utfallet per 22-08-31.  

Följande poster innehåller sådana bedömningar att om väsentliga förutsättningar ändras så kan det ha 

effekt på kommunens resultat. 

Exploatering  

Resultatavräkning sker successivt för varje huvudprojekt. En bedömning av slutresultatet görs löpande 

och vid varje årsbokslut och detta ligger till grund för respektive års resultat. Prognos avseende 

projektets slutliga utfall är en kritisk bedömning som är väsentlig för resultatredovisningen under 

projektets gång. Projektprognoserna utvärderas regelbundet under respektive exploaterings - projektets 

löptid och justeras vid behov. Risk finns att slutligt resultat kan avvika från successivt redovisat.  

Jämförelsestörande poster  

Som jämförelsestörande betraktas post som är sällan förekommande och överstiger väsentligt belopp. 

Dessutom redovisas alltid som jämförelsestörande kommunens realisationsvinster vid 

fastighetsförsäljningar och finansiella omsättningstillgångar samt kostnader och intäkter för 

tomtförsäljning i samband med markexploatering. Därutöver redovisas alltid nedskrivningar eller 

återföringar av tidigare nedskrivet aktievärde som jämförelsestörande post.  
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Not 2 Jämförelsestörande Poster         

mnkr Kommunkoncernen Kommunen 

  2022-08-31 2021-08-31 2021-12-31 2022-08-31 2021-08-31 2021-12-31 

Realisationsvinster på 

anläggningstillgångar 
8,0  12,6  25,5  2,6  10,9  12,9  

Intäkter från 

exploateringsverksamhet 
37,3  10,7  41,3  37,3  10,7  41,3  

Nedskrivning materiella 

anläggningstillgångar 
-0,3  -0,2  -0,4  -0,3  -0,2  -0,4  

SUMMA 45,0  23,1  66,4  39,6  21,4  53,8  

 

Not 3 Erhållna men ännu ej intäktsredovisade generella 

statsbidrag 
     

mnkr Kommunen 
 2022-08-31 2021-08-31 2021-12-31 

Skolmiljarden 3,7 - 5,1 

Tillfälligt stöd ökade kostnader för finansiering (Skatteverket) 0,9 - - 

Tillfälligt stöd till kommunerna kriget i Ukraina (Migrationsverket) 2,1 - - 

SUMMA 6,7 - 5,1 
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Verksamhetsberättelse 

Uppföljning av nämnd- och bolagsmål 

Av nämndernas 32 mål bedöms 12 mål vara helt uppfyllda, 17 mål delvis uppfylla och 3 mål ej uppfyllda. 

Av bolagens mål bedöms samtliga 15 mål vara helt uppfyllda. 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen har 3 mål som bedöms vara helt uppfyllda och 2 mål delvis uppfyllda. 

 Hållbart Samhälle 

Ängelholm arbetar för ett effektivt resursutnyttjande och en långsiktig hållbarhet. Särskilt fokus 

på stöd och samordning för en ökad trygghet samt hållbara upphandlingar. 

Genom ett kommunövergripande samarbete kan Ängelholms kommun ta del av kompetensen av 

hållbarhetsstrateger från Helsingborgs stad för att utveckla arbetet med miljökrav i upphandlingar. 

Under året kommer totalt 25 upphandlingar ha skarpa miljökrav samt uppföljning av att kraven 

efterföljs.  Samarbetet skapar ett större fokus på miljöfrågor vilket på sikt bör påverka leverantörer att 

utveckla sitt miljöarbete. 

På grund av den mer osäkra omvärldssituationen skärps arbetet med att förbereda kommunen att arbeta 

under höjd beredskap. Arbetet ligger i linje med den nationella omsvängningen på ett totalförsvar där 

kommunen måste kunna fortsätta fungera även i extraordinära händelser eller krig. För att minska 

kommunens sårbarhet pågår även ett stort arbete med informationssäkerhet, bland annat utbildning av 

medarbetare och klassificering av olika typer av databaser och information. 

 Inkludera invånare 

Invånarna upplever Ängelholms kommun som öppen och välkomnande. Verksamheterna 

erbjuder en god service med invånarnas behov i fokus. 

Kundtjänsts löpande uppföljningar visar att invånarna är väldigt nöjda med vilken service de får i 

kontakt med kommunen. Verksamheten har även tillsammans med bygglovsenheten öppen mottagning 

en gång i veckan där invånare direkt kan få hjälp med bygglovsärenden. Samarbetet som benämns som 

bygglovshjälpen har även besökt flera av kommunens tätorter för att möta invånarnas behov på 

hemmaplan. 

För att få så många ängelholmare som möjligt att gå och rösta har kommunen informerat om bland 

annat förtidsröstning i tryckt press, digitala kanaler, filmer och affischering.  
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Det pågår även en marknadsföring av Ängelholmsförslaget där invånare kan lyfta konkreta 

förbättringsförslag till kommunen. 

 Attraktiv arbetsgivare 

Ängelholm är en arbetsgivare som attraherar både dagens och framtidens medarbetare. 

Ängelholms medarbetare känner delaktighet, yrkesstolthet och ges möjlighet att utvecklas. 

Särskilts fokus ska läggas på kompetens- och ledarskapsutveckling. 

HR och innovation har formerat sig för att som partner möta dagens och framtidens behov av 

utveckling inom kommunens alla verksamheter. Ett ledarutvecklingsprogram för alla chefer har 

påbörjats, med upphandling av konsulter och uppstart av pilotgrupp. Koncept för verksamhets- och 

grupputveckling har tagits fram och genomförts för ett antal arbetsgrupper. Förberedelser pågår för ett 

kommungemensamt system för medarbetarutveckling och kompetenshantering, som ska inkludera bland 

annat stöd för utbildningsadministration, medarbetarsamtal och preboarding/onboarding. 

Med lansering av Microsoft 365 och ett nytt intranät under hösten skapas möjlighet till nya och mer 

moderna arbetsmetoder. Kontinuerligt under arbetets gång har nya funktioner arbetats fram för att möta 

organisationens behov och stora utbildningsinsatser har genomförts för att det nya intranätet ska bli en 

bra kanal att informera alla kommunens medarbetare.  

I projektet kring det nya stadshuset fortsätter utredningar för skapa ytor som är anpassade för olika 

behov samt att främja det agila arbetssättet. Projektet arbetar också med att skapa förutsättningarna för 

att genomföra en gemensam arkitektur- och entreprenadtävling samt utreder olika typer av certifieringar 

av byggnaden. Byggnaden beräknas stå färdig 2026. 

 Starkt företagsklimat 

Ängelholm arbetar offensivt för att ge det bästa klimatet för företagsamma människor. 

Kommunen erbjuder god service till företag och invånare för att underlätta etableringar och 

skapa goda förutsättningar för ett växande näringsliv. 

Ängelholm arbetar offensivt för att ge det bästa klimatet för företagen genom att varannan tisdag 

erbjuda företagslots. Detta är ett möte då både befintliga och eventuellt blivande företagare har möjlighet 

att ställa frågor och bli guidade i hur de går vidare i processen. 

Genom diskussion med näringslivet försöker även vuxenutbildning och arbetsmarknad att erbjuda 

utbildningar som möter de lokala behoven vilket skapar vinster för både enskilda invånare och företag. 

Eftersom restriktionerna på grund av pandemin har minskats har upphandlingsenheten tillsammans med 

Ängelholms näringsliv återupptagit de tidigare så populära företagsträffarna. Förutom att informera och 

utbilda om upphandlingar skapas även goda kontakter och ömsesidigt lärande kring upphandlingsfrågor. 
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 Högre självförsörjning 

Verksamheterna skapar goda förutsättningar till självförsörjning genom arbete eller studier samt 

minskar kostnaderna för ekonomiskt bistånd. 

Under året har verksamheten tagit en handlingsplan för att effektivisera och utveckla verksamheten samt 

minska kostnader för ekonomiskt bistånd. Bland annat ser verksamheten över riktlinjer och rutiner för 

handläggning, inventering av ärenden, kompetensutveckling bland personal och ökad samverkan mellan 

verksamhetens enheter samt Arbetsförmedling och Försäkringskassan. Det pågår även effektiviseringar i 

verksamhetssystem och arbete med att koppla ihop olika system. 
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Familje- och utbildningsnämnden 

Av nämndens 5 mål bedöms 2 vara helt uppfyllda och 3 delvis uppfyllda.  

 Hållbart samhälle 

Kvalitetseffektiva och likvärdiga verksamheter som skapar förutsättningar för utveckling och 

lärande och som erbjuder barn, unga och vuxna stöd och service. 

Verksamheterna har arbetat med en övergripande modell för systematiskt kvalitetsarbete som bygger på 

bland annat kvalitetsdialoger med enheterna. Det har också skett en omorganisation som ska göra att 

verksamheterna har en mer likvärdig elevhälsa i hela kommunen. Samtidigt har det skett en översyn av 

mötesstrukturen med skolledarna samt omarbetning av utvecklingsorganisation inom 

utbildningsverksamheten. 

Uppstarten av Förstärkt program på gymnasieskolan har gett elever med stort stödbehov, som tidigare 

gått på skolor utanför kommunen, möjlighet att läsa sin gymnasieutbildning på hemmaplan. Under 

hösten 2022 startades den andra omgången och flera elever från uppstartsåret 20/21 går idag på reguljärt 

nationellt program. 

Inom Individ- och familjeomsorgen har insatser i närmiljön medfört att individer har fått adekvata 

insatser genom resurser som är avsevärt lägre än tidigare externa insatser. 

 Inkludera invånare 

Tillgänglig och kvalitativ service i våra verksamheter med fokus på satsningar i närmiljön 

Inom nämndens samtliga verksamheter har sedan ett par år tillbaka fokus varit på att erbjuda tillgänglig 

och kvalitativ service med fokus på närmiljön. Detta har gett ett väldigt gott resultat både när det gäller 

måluppfyllelse och ekonomi för nämndens verksamheter och därmed kan vi konstatera att målet är 

uppfyllt. 

 Attraktiv arbetsgivare 

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete med fokus på medarbetares och chefers förutsättningar för 

sina uppdrag 

Under de senaste åren har samtliga verksamheter arbetat för att utveckla arbetsmiljön för såväl 

medarbetare som chefer. Bland annat har utökade resurser inom Barn- och elevhälsan lett till att 

medarbetarna numera har bra förutsättningar att lyckas i sina uppdrag. 

Inom utbildningsverksamheterna har kommunen samarbetat med arbetstagorganisationerna gällande 

insatser i relation till HÖK 21. För Individ- och familjeomsorgens del har fokus varit att arbeta aktivt 

med personalförsörjning genom bland annat systematisk uppföljning av arbetsbelastning. Även 
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organisationsförändringar på mer övergripande nivå har haft fokus på att skapa förutsättningar i 

respektive uppdrag för medborgarnas bästa. 

 Starkt företagsklimat 

Ett fördjupat samarbete mellan utbildningsverksamheter, samhälle och arbetsliv 

Samarbetet mellan skola, arbetsliv och samhälle har tagit stora kliv framåt under det senaste året. 

Insatserna som bedrivs är många och breda vilket skapar goda förutsättningar för hög måluppfyllelse 

inom utvecklingsområdet. Exempel på insatser som genomförs är mentorer från näringslivet som 

erbjuder stöd och läxhjälp till elever inom ett par grundskolor, utveckling av Prao inom näringsliv och 

kommunala verksamheter, speed-dating för att uppmärksamma yrkesmöjligheter för yngre elever och 

slutligen kommunens prioriterade arbete med Campus Ängelholm för etablering av högre utbildningar i 

kommunen. 

 Arbeta för kvalitetseffektiva insatser och likvärdiga verksamheter 

Att det pågående arbetet med stärkt likvärdighet och tidiga insatser förtydligas genom konkret 

samverkan mellan utbildningsverksamheter och socialtjänst. 

Under året har verksamheten implementerat ”Handbok för Hälsa och Lärande” i syfte att beskriva och 

underlätta samverkan av gemensamma insatser för barn och unga med komplexa behov. Arbetet är en 

viktig del för att säkerställa kvalitetseffektiva insatser och likvärdiga verksamheter. Viktiga gemensamma 

steg har även tagits i arbetet med en övergripande samarbetsmodell för det fortsatta arbetet med barn 

och ungas bästa i fokus. Sammantaget kan det konstateras att målet är helt uppfyllt. 
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Nämnden för omsorg och stöd 

Nämnden för omsorg och stöd har två mål som bedöms vara helt uppfyllda och två mål är delvis 

uppfyllda. 

 Hållbart samhälle 

Verksamheten utvecklar och inför ny välfärdsteknik i syfte att möjliggöra för brukarna att 

behålla sin självständighet och motverka ensamhet. Allt arbete genomsyras av ett effektivt 

resursutnyttjande, långsiktig hållbarhet och en budget i balans. 

En plan för välfärdsteknik har utarbetats inom huvuduppdrag Hälsa, som ska användas som underlag 

för beslut, prioriteringar och arbetssätt. Planen omfattar processbeskrivning för omvärldsbevakning, 

pilotprojekt, breddinförande och uppföljning. Ansvar, roller och aktiviteter tydliggörs vilket ska bidra till 

ett effektivt och kvalitetssäkert arbetssätt. 

Pilotprojekt genomförs med digitala tillsynsbesök på natten, digitalt inkontinensskydd införs på bred 

front och läkemedelsrobotar skalas upp. Syftet är att öka självständigheten hos den enskilde. Införande 

av TurnAid, motoriserade draglakan som hjälp vid omvårdnad i säng, har påbörjats inom särskilt boende 

och funktionsstöd. 

 Inkludera invånare 

Verksamheten bidrar till en meningsfull vardag där brukarna har ett stort inflytande. 

I syfte att öka delaktighet och inflytande har välkomstsamtal införts i hemtjänsten, samtalen genomförs i 

samband med uppstart av hemtjänstinsatser i den enskildes hem. Inom funktionsstöd har arbetet med 

"husmöten" på gruppbostäderna fortskridit samtidigt som man i verksamheterna har använt sig av 

delaktighetsmodellen som arbetsmetodik. Modellen är en mötesform mellan personal och brukare som 

ska stärka brukarnas inflytande över sin livssituation. Arbetet med individuellt utformade aktiviteter på 

särskilt boende fortskrider samtidigt som utbudet av aktiviteter breddas. Likaså pågår ett fortsatt arbete 

med genomförandeplaner där den enskilde ges inflytande över på vilket sätt, och när, insatser ska utföras 

inom hemtjänsten, på särskilt boende och inom verksamheten för funktionsstöd. 

 Attraktiv arbetsgivare 

Verksamheten arbetar för att skapa en god arbetsplats med fler heltidsanställda och där 

medarbetare ges möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll. 

Äldreomsorgslyftet ger medarbetare möjlighet att studera till undersköterska på betald arbetstid, vilket 

innebär att andelen undersköterskor ökat i verksamheten. Arbetet för en heltidsorganisation fortsätter 

genom att samtliga medarbetare erbjuds heltidsanställning samtidigt som arbetet med att minska andelen 

timanställda fortskrider. Ett fortsatt arbete har gjorts med att kvalitetssäkra processen för central 

introduktion för nyanställda och central sommarrekrytering. 
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 Starkt företagsklimat 

Verksamheten samarbetar med privata utförare vilka kompletterar varandras utbud. 

Tillsammans med ideella organisationer och volontärverksamhet bidrar vi till ett större utbud 

och ett levande samhälle. 

Enheten aktiviteter och stöd arbetar i nära samarbete med frivilligorganisationer, föreningar och företag 

men även inom kommunen och med Ängelholms sjukhus. Det finns ett väl utbyggt nätverk med 

volontärer som är betydande i arbetet med att bryta ofrivillig ensamhet och för att kunna erbjuda ett 

brett och varierat utbud av aktiviteter. Inom verksamheten för funktionsstöd finns bred samverkan med 

arbetsgivare och näringslivet utifrån insatser inom daglig verksamhet. 
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Samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden har ett mål som bedöms vara helt uppfyllt och fyra mål är delvis uppfyllda. 

 Hållbart samhälle 

Genomföra hållbara investeringar i infrastruktur i hela Ängelholms kommun med fokus på 

gång- och cykeltrafik samt projektet Stora VA. Utveckla mötesplatser i hela kommunen och 

tillgängliggöra Rönne å och Rönneholm. 

Verksamheten har samråd med Alla Kan IF vid planering av utemiljöer och fler platser har 

tillgänglighetsanpassats, bland annat i Kronoskogen. 

Samhällsbyggnad testar ny digital teknik, till exempel jordfuktighetssensorer, och samarbetar med Smarta 

byar Veberöd för utveckling av 3D-karta. Utförarservice arbetar aktivt med återbruk och minskning av 

engångsplast, och att minska transporter och annan miljöpåverkan. Arbetet fortsätter med digitala 

lösningar rörande lokalvård och måltid, till exempel anmälan av specialkost. 

 Inkludera invånare 

Dialog ska ses som en naturlig del i utvecklingsarbete och investeringar och såväl gammal som 

ung ska ges möjlighet att göra sin röst hörd. Inkludera brukare och elever i meny och 

måltidsupplevelser. Tydlig och proaktiv kommunikation vid projekt och arbeten i Ängelholms 

kommun. Resultat av genomförd medborgardialog inkluderas i underlag till politiska beslut. 

Flera verksamheter arbetar med tjänstedesign för att i dialog med medborgare förbättra processerna för 

felanmälan och åsikter om den offentliga miljön. Planenheten tar fram samrådsfilmer i syfte att förbättra 

information och dialog till våra medborgare och vi har nu veckovis driftinformation på hemsidan. 

Verksamheten deltar på möten ute i kommunen med till exempel byalag och vid medborgardialoger. 

Utförarservice är tillgängliga dygnet runt via beredskap, varje dag året om. Måltid arbetar med forum 

som heter Måltidspedagogik och Måltidsråd där elever, brukare, måltidspersonal och pedagoger samlas i 

samtal om måltider, matsalsmiljö och hållbarhet. Projekt Framtidens mat i ordinärt boende har 

inkluderat medborgare, pensionärsråd och politiker, och vi utvecklar Måltidsråd även inom 

äldreomsorgen. 

 Attraktiv arbetsgivare 

Fokus på utveckling av ledar- och medarbetarskap. 

Kommunen fortsätter arbetet med den nya visionen; platsen, människorna och andan. Vi utformar en 

tydlig arbetsmiljöuppföljning med statistik och analys. Medarbetarna ges, så långt arbetsuppgifterna 

tillåter, flexibla arbetstider, digitala verktyg som underlättar samt visst distansarbete. Studiebesök, 



        37 (53) 

 

 

branschspecifika utbildningar och fortbildning erbjuds fortlöpande. Som ett led i arbetsmiljöarbetet 

upprättas roll- och mandatbeskrivning för alla medarbetare. 

Utförarservice har satsat på arbetsmiljöutbildning för att skapa samsyn kring arbetsmiljön. Tre 

medarbetare har utbildats till barnrättsstrateg. Vi samarbetar för att skapa heltidstjänster, och flera 

enheter har börjat processkartlägga med fokus på både medarbetaren och medborgarnyttan. 

 Starkt företagsklimat 

Invånarna ska uppfatta att medarbetarna är tillgängliga och ger utmärkt service. Det ska vara 

lätt att göra rätt. Förkorta och förenkla interna processer med fokus på bygglov och 

detaljplaneprocessen. Stärka turism och besöksnäring i hela kommunen. 

Verksamheterna arbetar kontinuerligt med att tydliggöra information och tillgänglighet på kommunens 

webbplats och vi har en löpande dialog kring god service. Vi har god översikt och analys av olika källor 

för statistik och mätningar. Vi förkortar och förenklar detaljplaneprocessen. 

Bygglovsenheten har fortsatt fokus på företagsklimat och för att möta kundernas behov erbjuder vi 

Bygglovshjälpen och Bygglovsturnén. 

Företagardagarna med Ängelholms Näringsliv och medverkande i kommunens företagslots är några 

insatser, likaså ett utökat samarbete med kundtjänst. Stadsmiljö upphandlar ett system för bl.a. 

markupplåtelse som kommer förenkla handläggning gentemot kund. 

Utförarservice har möjliggjort för fler mindre lokala företag att lämna upphandlingsanbud. E-tjänster har 

förenklats och vi utvecklar även en digital måltidsbeställning. Flera digitala tjänster gör att 

arbetsuppgifterna blir tillgängliga och tydliga även för beställare och entreprenörer. 

 Hela kommunen ska leva och utvecklas 

Arbeta fram ett paket för såväl mindre tätorter som landsbygd, avseende exempelvis 

mötesplatser, turism, cykelvägar, lekplatser och VA. 

Landsbygdspaketet är under utarbetande inom Stadsmiljö. Programmet avser att göra en analys och 

prioritering av projekt på landsbygden såsom belysning, beläggning, parker, grönstråk och naturliga 

mötesplatser. Verksamheten har deltagit i planen för tillväxt i kommunens tätorter 2022-2032. 

Genomförande av VA-planen fortsätter. 

Utförarservice utför tjänster i hela kommunen. Måltid och lokalvård är verksamma i alla kommunens 

verksamhetsfastigheter och drift och underhållsverksamheten sköter mötesplatser, lekplatser, renhållning 

och VA-arbeten i hela kommunen.   
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Nämnden för kultur, idrott och fritid 

Nämnden för kultur, idrott och fritid två mål som bedöms vara helt uppfyllda, två mål är delvis 

uppfyllda samt ett mål som är ej uppfyllt. 

 Hållbart Samhälle 

Skapa en god livsmiljö och öka livskvaliteten i kommunen genom att utveckla mångfacetterade 

mötesplatser för alla åldrar. 

Verksamheterna har varit aktiva i nätverk för flyktingmottagande, till exempel genom att i samarbete 

med Agera och Röda korset sätta ihop välkomstpaket och gratis aktiviteter. 

Vi har invigt två konstnärliga gestaltningar på Villanskolan: Kosmos av Guangjuan Zhang och 

Biblioteket av Tore Wallert. Johanna Schartau´s verk Fasadklättrarna, vilken är en gestaltning vid 

Hjärnarps Idrottshall, stod klar för montering under sommaren. Två gestaltningsuppdrag har utlysts för 

Stationsområdet och Skateparken. Den för skateparken ska tas fram i dialog med brukarna och 

Ängelholmshem. 

 Inkludera invånare 

Vara en möjliggörare genom stärkt dialog med medborgarna och ökat samarbete med det civila 

samhället. 

Verksamheten har fortsatt en kartläggning av civila samhället och hur samverkan med kommunen kan 

utvecklas och stärkas och resultatet presenteras inom kort. Det har även utvecklats processer för att 

teckna ett Idéburet Offentligt Partnerskap med Skyddsjouren och Brottsofferjouren. 

För att sätta fokus på ungdomsinflytande har det genomförts en tredagarskongress tillsammans med 

Ungdomsfullmäktige och Sveriges Ungdomsråd (SVUNG). Avtalet med Ängelholms konstförening 

avseende Galleri Moment i det ombyggda Stadsbiblioteket har också förnyats. 

 Attraktiv arbetsgivare 

Tar tillvara medarbetarnas kompetens, erfarenhet och kreativitet genom att ge möjlighet till 

utveckling. 

Huvuduppdrag Samhälle har genomfört en organisationsförändring som trädde i kraft i mars 2022 med 

syfte att utveckla och effektivisera sina verksamheter. För nämndens räkning har två nya enheter bildats 

genom sammanslagningar: Museer, konst och kultur samt Bad, idrott och fritid. 

 Starkt företagsklimat 

Genom stärkt samverkan med näringslivet bidrar vi till att skapa ett attraktivt Ängelholm med 

ett brett utbud av aktiviteter och upplevelser. 
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Den traditionsenliga Ljusfesten planerades och genomfördes av arbetsgrupp med representanter från 

både näringsliv och föreningar. Nytt för i år var stärkt samverkan inom ramen för Soso. Inför sommaren 

2022 gjordes en större kommunikationskampanj i syfte att lyfta fram alla de offentliga evenemang som 

på olika sätt fått stöd från kommunen och som är att betrakta som besöksanledningar för kommunen. 

 Lokalförsörjning 

Verka för att föreningslivet har tillgång till lokaler samt öka nyttjandegraden och se över avtal 

för att uppnå lika förutsättningar 

Under 2022 har projektenheten påbörjat arbetet med att uppföra nya moderna omklädningsrum på 

Hjärnarps IP respektive Vejbystrands IP. 

Upphandling av nytt system för lokalbokning och föreningsadministration har genomförts i syfte att 

underlätta både lokalbokningar för föreningar och privatpersoner samt övrig föreningsadministration. 
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Miljö och tillståndsnämnden 

Miljö och tillståndsnämnden har ett mål som bedöms vara helt uppfyllt, två mål delvis uppfyllda och ett 

mål ej uppfyllt. 

 Hållbart samhälle 

Stärka arbetet och uppföljningen av miljökrav i upphandlingar. Öka andelen skyddad natur. 

Hållbarhetsenheten jobbar med att ställa och följa upp miljökrav i upphandlingar. Under året jobbar vi 

med krav respektive uppföljningar i totalt 25 upphandlingar. En naturinventering inför naturreservat i 

Hjärnarp 1:1 har påbörjats. För Kronoskogen är naturinventeringen klar och arbete pågår med att ta 

fram skötselplan och föreskrifter. En våtmark på ViIlhelmsfält har färdigställts och en våtmark i 

Spannarp påbörjats. 

Alkoholhandläggarna har tillsammans med volontärer genomfört kampanjen Varannan vatten på 

Ekebofestivalen. Kampanjen är en förebyggande insats för att minska alkoholkonsumtionen och 

berusningsdrickandet i samband med event. 

 Inkludera invånare 

Tillgängliggöra information om naturområden till alla (nya) medborgare 

Hållbarhetsenheten har påbörjat arbetet med att titta på hur man på bästa sätt kan tillgängliggöra 

information om naturområden till medborgarna. 

 Attraktiv arbetsgivare 

Personalen har en rimlig arbetsbelastning och möjlighet till utveckling 

Verksamheten samverkar med andra kommuner med nyckeltalsuppföljning för att jämföra 

arbetsbelastning, har veckoenkäter med arbetsmiljöfrågor för att snabbt kunna agera och har 

regelbundna avstämningar för att tidigt fånga upp ohälsa. Miljöenheten har omfördelat arbetsuppgifter 

för att minska stressnivån och göra arbetet mindre sårbart. 

Verksamheten arbetar med att ge förutsättningar att kombinera familjeliv, fritid och arbete genom 

flexibla arbetstider, digitala verktyg och visst distansarbete. Medarbetarna deltar i olika 

samverkansforum, grupper och utbildningar inom våra arbetsområden. Inom livsmedelskontrollen får 

nyanställda utbildning via Livsmedelsverkets digitala utbildningsportal. 

 Starkt företagsklimat 

Ängelholm arbetar offensivt för att ge det bästa klimatet för företagsamma människor. 

Kommunen erbjuder god service till företag och invånare för att underlätta etableringar och 

skapa goda förutsättningar för ett växande näringsliv. 
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Samtliga medarbetare har utbildats med fokus på kommunikation i skrift, och har haft uppföljande 

workshop efter serviceutbildningen 2021. 

Vi har påbörjat en fördjupad analys av NKI-resultaten och av vad som är viktigast att fortsätta utveckla. 

Verksamheten deltar i Företagsklimatgruppen och Företagslotsen. Vi vill stötta företag att bedriva 

verksamhet långsiktigt hållbart för invånarnas hälsa och miljön, och medverkar tidigt i interna processer. 

Styrda e-tjänster bidrar till att minska ledtider och tidigt få in rätt underlag. 

Vi har: 

• upprättat e-tjänst för anmälan enligt ny lag om tobaksfria nikotinprodukter och informerat 

butikerna om lagändringens påverkan. 

• gjort informationsutskick om kontroll av allergena ingredienser i mat, för att förbereda för 

kontrollen och öka företagens kunskap. 

• anordnat en tvådagars utbildning för krögare i ansvarsfull alkoholservering. 

 Större inflytande för miljöfrågorna i planprocesserna 

Att nämnden har möjlighet att formellt yttra sig i planer där miljöaspekterna inte har beaktats i 

planprocessen 

Vi har haft dialog med planchef om nuvarande upplägg i planprocessen och om informella möjligheter 

att lämna synpunkter. 
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Överförmyndarnämnden 

Överförmyndarnämnden har ett mål som bedöms vara helt uppfyllt och två mål är delvis uppfyllda. 

 Hållbart Samhälle 

Överförmyndarnämndens syfte är att se till att alla Ängelholms invånare, även de som av olika 

skäl har svårt att hävda sin egen rätt, kan vara trygga och ha en jämlik tillgång till samhället. 

Utifrån tillsynsmyndighetens (Länsstyrelsens) senaste granskningsrapport samt flertalet av de under året 

rapporterade nyckeltalen bedöms verksamheten som helhet vara välskött och väl dimensionerad för att 

ge målgruppen (huvudmännen) tryggt och rättssäkert stöd. Det som drar ner måluppfyllelsen är att det 

är fortsatt svårt att rekrytera och behålla kompetenta och erfarna ställföreträdare. I flera ärenden är 

väntetiden för att få en god man eller förvaltare alltför lång. Detta visas också i aktuellt nyckeltal där 

antalet ärenden där vi söker ställföreträdare (ögonblicksbild per den siste i varje månad) ökat från 10-12 

under årets första månader till 25 i slutet av juli. 

 Inkludera invånare 

Genom att utveckla stödet till ställföreträdare och undersöka vad huvudmannen vill och behöver 

ska överförmyndarnämnden ge god service och skapa möjligheter att delta i samhället för de 

invånare som hade haft sämre möjligheter annars. Särskilt fokus ska ligga på huvudmannens 

syn på och inflytande över det stöd hen får. 

I verksamhetsplan för 2022 ingår aktiviteter som syftar till att utveckla stödet till ställföreträdarna genom 

bland annat bättre utbildning och nätverkande ställföreträdare emellan. Dessutom ingår att ta fram 

metoder för att undersöka hur huvudmannen ser på det stöd som hen får ifrån överförmyndarnämnden. 

I dessa delar har arbetet inte hunnit så långt som kunde önskas. Bland annat på grund av en avgång i 

handläggargruppen, som består av totalt fyra personer. Arbetet med dessa aktiviteter kommer återupptas 

under hösten 2022 och löpa in i 2023. Nyckeltal gällande granskning av årsräkningar visar att en större 

del av årsräkningarna är granskade så tidigt som den 31 augusti. Detta är ett mycket bra resultat som drar 

upp måluppfyllelsen. 

 Attraktiv arbetsgivare 

Handläggarna är avgörande för att nämnden ska lyckas med sitt grunduppdrag och nå 

framgång i sina åtaganden gentemot huvudmän och ställföreträdare. Det är essentiellt att 

handläggarna har bra möjligheter i form av kontinuerlig kompetensutveckling, effektiva 

processer och systemstöd samt inflytande över utvecklingsfrågor. Detta ska märkas i 

prioriteringar i nämndens budget och genom de utvecklingsuppdrag nämnden ger till 

verksamheten. 
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Handläggarna har deltagit i, eller haft möjlighet att delta i, flera kompetensutvecklingsinsatser under 

2022. Samtliga handläggare arbetar aktivt med utvecklingsfrågor och har inflytande över genomförandet. 

Nu senast planering av och framtagande av material kring kommunikationsinsats för rekrytering av gode 

män. 

Upphandling gällande nytt verksamhetssystem, som ska ersätta nuvarande föråldrat 

handläggningssystem, är i uppstartsskedet. 
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AB Ängelholmshem 
AB Ängelholmshems verksamhet består av att tillhandahålla hyresbostäder för invånarna i Ängelholms 

kommun. Ängelholm växer befolkningsmässigt och efterfrågan på hyreslägenheter är fortsatt stor. Med 

drygt 3 300 lägenheter är Ängelholmshem den största ägaren av bostadsfastigheter med hyresrätter i 

Ängelholms kommun. 

Måluppföljning 
AB Ängelholmshems tio mål är grupperade under kommunfullmäktiges fyra perspektiv och ledningens 

bedömning är att dessa kommer att vara uppfyllda till årsskiftet. 

 Ängelholmshem ska bidra till bostadsförsörjningen i Ängelholm  

Ängelholmshem har som mål att nyproducera minst 60 bostäder per år i genomsnittsnitt. Under 2020-

2022 har 282 lägenheter uppförts, huvudsakligen på Nya Saftstationen. Bolaget har arbetat fram en 

nyproduktionsportfölj omfattande cirka 600 potentiella bostäder. Beroende på hur konjunkturen 

utvecklar sig avser bolaget att anpassa projektens storlek efter den ekonomiska risken. Alltjämt med en 

genomsnittlig produktion om 60 bostäder per år i de delar där Ängelholmshem är representerade. 

 Ängelholmshem ska skapa en variation av boendealternativ i de kommundelar där 

bolaget verkar 

79 % av Ängelholmshems bostäder består av två- och trerumslägenheter, vilket är den storlek på 

lägenheter som efterfrågats mest av marknaden. Ängelholmshem avser att öka sin representation av 

boende för äldre, genom fler senior- och trygghetsboenden. 

 Ängelholmshem ska bidra till att Ängelholm ska vara en öppen och inkluderande 

kommun 

Kundundersökningen från 2021 visar att en tydlig majoritet av hyresgästerna är mycket nöjda och 

bostadsområdena upplevs som trygga. Under året har en ny mer decentraliserad förvaltningsorganisation 

implementerats för att komma närmare hyresgästerna och öka nöjdheten. Bolaget arbetar systematiskt 

för att öka tryggheten för hyresgästerna, bland annat genom sänkta inkomstkrav, ökat övertag av eget 

kontrakt från sociala lägenheter, 30 sommarjobbare, områdessatsning på Papegojan, läxhjälp och 

sponsring av ett 30-tal föreningar. Bolaget erbjuder sociala kontrakt till omkring 120 hushåll. Tio av 

dessa med hyresgaranti. 

 Koncernsamordning 

Bolaget har ett samarbetsavtal med kommunens upphandlingsenhet som kommer stötta bolaget i 

kommande upphandlingar och öka koncernsamordningen inom inköpssidan. Ängelholmshem har under 

året ingått att samarbetsavtal med kommunens digitaliseringsenhet för samkörning av IT-driften. 

Ängelholmshem och kommunens fastighetsenhet har omförhandlat samtliga lokalavtal för att få en 

harmonisering av lokalförvaltningen inom koncernen.  
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 Ängelholmshem ska minska sin miljöpåverkan  

Energiförbrukningen har minskat med 32 % i jämförelse med 2007 års nivå. Nya bostadshus uppförs 

som Miljöbyggnad Silver eller motsvarande standard och fordonsparken tankas med 100 % 

fossilbränslefritt drivmedel. Den egna energiproduktionen ökas systematiskt och Ängelholmshem är 

miljödiplomerade.  

 Ängelholmshems bostadsområden ska ha en god boendemiljö för barn och unga  

Ängelholmshem har vid flera tillfällen arrangerat aktiviteter för barn och unga i kvarteren. Under 

sommarlovet erbjuder Ängelholmshem sommarlovsaktiviteter med fokus på rörelse, lek och fysisk 

aktivitet i samarbete med föreningslivet. Läxhjälp arrangeras för mellan- och högstadieelever i utvalda 

områden.   

 Ängelholmshem ska stödja initiativ inom företagande, utbildning och kultur  

Ängelholmshem har under året stöttat ett trettiotal organisationer och evenemang som ägt rum i 

kommunen, exempelvis Rögles Grönvit Hållbarhet, och Hembygdsparken. Ängelholmshem erbjuder 

bland annat fri simundervisning för alla hyresgäster som inte är simkunniga. Bolaget samarbetar även i 

olika samhällsutvecklingsfrågor med Ängelholms Näringsliv AB, branschorganisationer och privata 

aktörer. 

 Ängelholmshem ska bidra till utveckling och tillväxt av näringsliv, föreningsliv och 

verksamheter 

Ängelholmshem samarbetar i olika typer av samhällsutvecklingsfrågor tillsammans med exempelvis 

Ängelholms Näringsliv AB, branschorganisationer, privata aktörer och Ängelholms kommun. Under 

2022 har Ängelholmshem fortsatt att stötta ett stort antal föreningar som bidrar till att barn och unga 

kan idrotta och få en meningsfull fritid. Ängelholmshem har näringslivsförtur till bostad för dem som 

flyttar till kommunen och har ett yrke som bidrar till kommunens utveckling.  

 Ängelholmshem ska aktivt arbeta med ledarskap och medarbetarskap  

Bolaget har ett samverkansavtal med de fackliga representanterna för ett tillfredsställande 

medarbetarinflytande. Medarbetarenkäter som delas ut tre till fyra gånger per år visar på en mycket god 

medarbetarnöjdhet. Bolaget har implementerat ett ”hälsoårshjul” med ett tjugotal olika arrangemang 

som drivs av medarbetare. 

 Ängelholmshem ska bejaka mångfald  

Genom ett aktivt värdegrundsarbete skapas en kreativ och dynamisk arbetsmiljö där mångfald är ett 

naturligt inslag. Ängelholmshem anser att mångfald bidrar till utveckling av verksamheten och bejakas 

vid rekrytering av nya medarbetare gällande såväl ålder, kön och etnicitet. Bolaget arrangerar 

värderingsverkstäder och bokcirklar för att öka medvetandet om mångfaldens betydelse.  
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Bolagets ekonomi 
Ängelholmshem prognostiserar intäkter för helåret till 302,0 mnkr jämfört med budget på 299,1 mnkr 

vilket ger en avvikelse på +2,9 mnkr.  

Bolagets kostnader prognostiseras till -226,0 mkr vilket ger en avvikelse på -2,9 mnkr mot budget på -

224,0 mkr. Det prognostiserade rörelseresultatet är därmed i nivå med budget. 

Finansiella poster budgeterades till -31,9 mnkr och prognostiseras till -35,1 mnkr. Det prognostiserade 

resultatet efter finansiella intäkter och kostnader uppgår därmed till 40,0 mnkr jämfört med budget 43,2 

mnkr, vilket ger -3,2 mnkr i avvikelse mot budget. 

Resultaträkning för AB Ängelholmshem            

mnkr Utfall per 

2022-08-31 

Budget per 

2022-08-31 
Avvikelse Årsbudget 

Helårs-

prognos 

Rörelsens intäkter 202,1 197,9 4,2 299,1 302,0 

Rörelsens kostnader -146,4 -147,9 1,5 -224,0 -226,9 

 - därav avskrivningar -41,3 -43,7 2,4 -65,5 -65,4 

Rörelseresultat 55,7 50,0 5,7 75,1 75,1 

            

Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Finansiella kostnader -21,5 -22,8 1,3 -31,9 -35,1 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 34,2 27,2 7,0 43,2 40,0 

Bokslutsdispositioner m.m. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Skatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ÅRETS RESULTAT 34,2 27,2 7,0 43,2 40,0 

Södra sjukhusområdet eldhärjades i mars där fem av byggnaderna totalförstördes och ett omfattande 

rivnings- och saneringsarbete inleddes. Hyresintäkterna prognostiseras påverka bolaget negativt med -5,2 

mnkr för helåret, samtidigt som en försäkringsersättning har erhållits på 5,0 mnkr. 

På stationsområdet har nybyggnationen på Nya Saftstationen slutförts. Förutom lägenheter har 

Ängelholmshem uppfört lokaler för mindre verksamhet samt LSS-boenden. Projektet är slutfört och 

hyresgästerna har flyttat in. Vakansgraden för bostäder och lokaler är bättre än budgeterat och 

prognostiseras därmed ge ett överskott för helåret. 

Inom fastighetskostnader prognostiseras ökade kostnader för året, då Ängelholmshem delvis drabbas av 

de högre priserna på energi. Bolaget har sett ökade kostnader för framför allt värme och el. Vidare har 

det slutits ett nytt avtal inom fastighetsskötsel som genererar högre kostnader framöver och bolaget är 

även drabbat av ökade kostnader för försäkringsskador och vattenskador. En del av kostnaderna är 

hänförligt till Södra sjukhusområdet där bolaget även har erhållit försäkringsersättning. Det planerade 
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underhållet ligger fortsatt efter planen, som trots en ökad aktivitet framåt prognostiseras ge ett överskott 

för året. En del budgeterade åtgärder kommer att senareläggas till kommande år.  

Fastigheten Skräddaren 3 har sålts för 6,1 miljoner och slutreglering är gjord. Skräddaren 3 är en 

obebyggd fastighet på 4144 kvm som ligger längs med Klippanvägen. Försäljningen av fastigheten 

medför ett ökat resultat för året på 5,4 mnkr. 

De höjda räntenivåerna har inte påverkat bolaget nämnvärt under inledningen på året, men det kommer 

att få en påverkan på helåret och prognostiseras därför för helåret till 3,2 mnkr i ökade 

finansieringskostnader jämfört med budget.  

Investeringar  
Projekten följs kontinuerligt upp gentemot deras totala budget. Ängelholmshem har de senaste åren haft 

ett större projekt avseende nyproduktion, men planerar årsvis även för investeringar avseende 

ombyggnation, planerat underhåll och energiinstallationer. 

Investeringar för AB 

Ängelholmshem             

mnkr Totalt 

utfall 

Total 

budget 

Total 

prognos 

Utfall per 

2022-08-31 
Årsbudget 

Års-

prognos 

Investeringar 811,6 840,1 787 66,6 174,1 113,0 

              

De största projekten avser             

Nya saftstationen 713,8 782,1 749,5 46,6 116,4 82,3 

På stationsområdet har Nya Saftstationen uppförts i två etapper där den första etappen med 154 

lägenheter var färdigställd och inflyttad under 2021. Andra etappen med 117 lägenheter färdigställdes 

enligt plan med inflyttning maj 2022. Totalt har 271 lägenheter som varierar från 2 rum och kök på 46 

m² till 4 rum och kök på 106 m² tillförts beståndet. Förutom lägenheter har Ängelholmshem även 

uppfört fyra lokaler och en så kallad "bokal" i kvarteret. En bokal är en kombinerad bostad och lokal för 

mindre verksamhet. Det finns även två LSS-boenden i kvarteret med totalt tolv lägenheter. 

Ängelholmshem tar årligen fram en plan för investeringar relaterat till underhåll. Pågående projekt avser 

såväl nybyggnation av miljöhus, som renoveringar av exempelvis fönster och dörrar samt reparation av 

tvättstugor.  Bolaget har ett pågående projekt på Linden 23 i Munka Ljungby som avser planerat 

underhåll med utbyte av tak, dörrar och fönster. Projektet påbörjades föregående år och planeras 

slutföras under året.  

Framtiden 
Under de närmsta åren kommer Ängelholmshem driva ett områdesutvecklingsprojekt på 

bostadskvarteret Papegojan. Inom projektet kommer bland annat bolagets bosociala arbete intensifieras, 
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ett energipilotprojekt med solceller och laddinfrastruktur startas upp samt områdets fysiska miljö 

kommer att ses över. Därtill kommer bolaget ta fram en energistrategi med plan över hur solceller och 

laddningsmöjligheter för elfordon kan utvecklas i beståndet.  

Bolaget kommer också fortsätta planerna att uppföra nya bostäder i centrala Munka Ljungby på 

fastigheten Lundvivan 1 och vill vara en aktiv del i stadsutvecklingsprojektet kring Södra 

Sjukhusområdet. Ängelholmshem vill också aktivt söka samverkan och hitta nya samarbetsprojekt med 

ägaren och näringslivet i kommunen. 
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AB Ängelholmslokaler 
Ängelholmslokalers uppgift är att äga, driva och förvalta lokaler för Ängelholms kommuns verksamhet. 

Ängelholmslokaler ska också på uppdrag av och i samråd med kommunen uppföra, anskaffa och avyttra 

lokaler i den takt kommunens behov och krav förändras. Ängelholmslokaler ska även bistå kommunen 

med att anskaffa och avveckla externt hyrda lokaler. Som ett led i att tillsammans med kommunen skapa 

större transparens och tydligare processer påbörjar bolaget nu förstudier när lokalförsörjningsplanen är 

fastställd. Därmed finns bättre underlag när beställningarna görs. 

Måluppföljning 
AB Ängelholmslokaler har fem mål som är grupperade under kommunfullmäktiges fyra perspektiv. För 

dessa mål har AB Ängelholmslokalers styrelse tagit fram en affärsplan för 2022–2024 som brutits ned i 

en verksamhetsplan för samma period. Tiden för verksamhetsplanens genomförande har i vissa fall 

justerats men ledningens uppfattning är att målen i affärsplanen kommer att nås inom utsatt tid. 

 Koncernsamordning 

Byggnadsinventering av samtliga gruppboenden är genomförd, sammanställningen ligger till grund för 

kommunens rapport Upprustningsbehov av gruppbostäder i Ängelholms Kommun. Samtliga skyddsrum 

har inventerats under 2022. Standarden är acceptabel och underhåll så som tätning av lister och rensning 

av brunnar har avropats. 

 Ängelholmslokaler ska minska sin miljöpåverkan  

Bolaget har tagit beslut om en ekonomisk modell för investering i energiåtgärder. Inventering av 

lämpliga tak för solceller pågår. Den ackumulerade energianvändningen har sedan 2009 minskat med 

drygt 30%. Under första kvartalet har en rutin för hantering av fast inredning och inventarier vid 

rivning/renovering eller avyttring fastställts. 

 Ängelholmslokaler ska stödja kommunens arbete med vision 2035 

Representant från bolaget har deltagit i kommunens interna visionsarbete och bolaget har tillsammans 

med Ängelholmshem genomfört workshop om Vision 2035. Ängelholmslokalers projektplansmall har 

uppdaterats med avsnitt om visionen 2035. 

 Ängelholmslokaler ska aktivt arbeta med ledarskap och medarbetarskap  

Ett årshjul för arbetsplatsträffar har tagits fram som ett stöd för chefer och medarbetare. Bolaget har 

tillsammans med Ängelholmshem under våren lanserat ett hälsoårshjul med hälsofrämjande aktiviteter.  

Under året har mötesfri dag införts som rekommendation för samtliga medarbetare. Införandet av SLA 

(Service Level Agreement) vid årsskiftet tydliggjorde personalbrist bland vaktmästare var på en 

rekryteringsprocess som fortgår påbörjades under första kvartalet. 
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 Ängelholmslokaler ska bejaka mångfald  

Genom ett aktivt värdegrundsarbete skapas en kreativ och dynamisk arbetsmiljö där mångfald är ett 

naturligt inslag. Ängelholmslokaler anser att mångfald bidrar till utveckling av verksamheten och bejakas 

vid rekrytering av nya medarbetare gällande såväl ålder, kön och etnicitet. 

Bolagets ekonomi 
Ängelholmslokaler prognostiserar intäkter för helåret till 221,7 mnkr vilket är +13,6 mnkr i jämförelse 

med 208,1 mnkr som budgeterades.  

Bolagets kostnader prognostiseras till -185,1 mnkr jämfört med budget -193,7 mnkr vilket ger en positiv 

avvikelse på +8,6 mnkr. Rörelseresultatet estimeras för helår till 36,6 mnkr mot budget 14,4 mnkr vilket 

ger ett budgetöverskott på 22,2 mnkr.  

Finansiella poster budgeterades till -7,2 mnkr och prognostiseras till -16,4 mnkr. Det prognostiserade 

resultatet efter finansiella intäkter och kostnader uppgår därmed till 20,2 mnkr jämfört med budget 7,2 

mnkr, vilket ger +13,0 mnkr i avvikelse mot budget. 

Resultaträkning för AB Ängelholmslokaler        

mnkr Utfall per 

2022-08-31 

Budget per 

2022-08-31 
Avvikelse Årsbudget 

Helårs-

prognos 

Rörelsens intäkter 148,4 138,7 9,7 208,1 221,7 

Rörelsens kostnader -118,9 -127,3 8,4 -193,7 -185,1 

 - därav avskrivningar -43,9 -43,9 0,0 -65,9 -67,4 

Rörelseresultat 29,5 11,4 18,1 14,4 36,6 

            

Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Finansiella kostnader -8,8 -4,4 -4,4 -7,2 -16,4 

Resultat efter finansiella intäkter och 

kostnader 
20,7 7,0 13,7 7,2 20,2 

Bokslutsdispositioner m.m. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Skatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ÅRETS RESULTAT 20,7 7,0 13,7 7,2 20,2 

 

Bolaget prognostiserar ett överskott på rörelsens intäkter med +13,6 mnkr kopplat till två äldreboenden 

som tidigare ställts om inför ombyggnationer och ett vårdboende inför rivning. De två äldreboendena 

har under året ställts om för att bli evakueringsboenden åt Migrationsverket och under hösten kommer 

kommunen använda matsalen på ett av boendena och budgetering av vakanserna medför att de 

prognostiserade hyresintäkterna överstiger budget. Den tidigare Villanskolan har tillfälligt delvis tagits i 

anspråk som förskola för de barn vars lokaler på Södra Sjukhusområdet brann, vilket genererar 
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hyresintäkter som inte budgeterats. Vidare påverkas rörelsens intäkter positivt av högre 

kundbeställningar samt en reglering mot kommunen som inte budgeterades.  

Inom fastighetskostnader prognostiseras lägre kostnader för helåret, främst relaterat till planerat 

underhåll. Budgeten för planerat underhåll släpptes inte förrän vid årsskiftet, vilket medförde att 

upphandlingar påbörjades först under året. Trots att flera arbeten är beställda kommer en del av de 

budgeterade åtgärderna inte att kunna genomföras under året. Bolagets helårsprognos påverkas dock 

samtidigt negativt avseende kostnader för värme och el delvis beroende på de högre priserna på energi. 

Vidare förväntas ökade kostnader inom fastighetsskötsel främst avseende arbete med utemiljö, sotning 

och brandskydd samt skyddsrums- och lekplatsbesiktningar samt ökade kostnader för byggåtgärder efter 

fuktskada på en förskola. I helårsprognosen förväntas även lägre kostnader än vad som har budgeterats 

avseende konsultarvoden, exempelvis kopplats till en inventering av planerat underhåll samt NKI-

undersökning (Nöjd kundindex) 

Bolaget har under året avslutat en checkkredit i SEB och de höjda räntenivåerna kommer att få en 

påverkan på helåret och prognostiseras därför för helåret till 9,2 mnkr i ökade finansieringskostnader 

jämfört med budget.  

Investeringar 
Projekten följs kontinuerligt upp gentemot deras totala budget. Ängelholmslokaler har de senaste åren 

haft ett större projekt avseende nyproduktion, men planerar årsvis även för investeringar avseende 

ombyggnation, planerat underhåll och energiinstallationer. 

Investeringar för AB Ängelholmslokaler         

mnkr 
Totalt utfall 

Total 

budget 

Total 

prognos 

Utfall per 

2022-08-31 
Årsbudget Årsprognos 

Investeringar 108,2 492,0 745,1 75,5 458,0 136,1 

              

De största projekten avser             

Söndrebalj - idrottshall 41,5 62,0 62,0 28,3 55,0 48,8 

Tegelgårdens förskola 30,4 63,9 78,9 25,0 10,0 25,0 

Kungshaga vårdboende 6,5 105,0 187,4 6,1 104,3 28,0 

Åsbytorp vårdboende 5,3 136,0 207,4 3,9 135,5 6,0 
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Nybyggnation av Söndrebaljshallen, en ny idrottshall i Hjärnarp har pågått i drygt ett år och beräknas 

vara färdigställd under hösten. Söndrebaljshallen är en fullstor idrottshall med plats för 300 personer och 

hallen går att dela upp med hjälp av skiljevägg till mindre planer. Idrottshallen rymmer flera 

omklädningsrum, kontor, kök, kiosk samt lektionssalar/samlingssalar.  

Tegelgårdens förskola avser rivning av tidigare byggnad samt nybyggnation. Rivningsarbete påbörjades i 

slutet av 2021, men markprover visade att omfattande sanering av marken krävdes. Marksaneringen 

fortskrider. Kungshaga vårdboende lämnades över från verksamheten sommaren 2021 för 

ombyggnation och projekteringen fortgår. Karlsgårdens vårdboende planeras att byggas om till förskola 

och färdigställas under 2023. Åsbytorps vårdboende avser rivning samt nyproduktion. Rivningen är 

slutförd och byggstart för nytt vårdboende planerat till kommande år. 

Andra pågående projekt är Vejbystrands friluftsbad med bland annat renovering av badets 

vattenreningsanläggning samt nybyggnation av teknikhus och en nybyggnation av Söndrebaljs LSS med 

12 platser fördelat på två enheter. 

Framtid 
Projektering av Åsbytorp vårdboende pågår och planeras stå färdigt sommaren 2024. Ombyggnationen 

av Kungshaga och Karlsgården, de tomställda äldreboenden som ställts om till evakueringsboenden åt 

Migrationsverket, kommer att påbörjas under 2023. Samtidigt påbörjas upprustningskedjan av 

kommunens samtliga gruppboenden. 

Tegelgårdens förskola planeras att bli klar innan årsskiftet 2023/2024. Därefter kan gamla Villanskolans 

rivning slutföras då förskolebarnen som vistas där kan flyttas till paviljongerna som nu används för 

Tegelgårdens förskola. Nya skyddsrum på Villanskolan kan då stå färdiga enligt beslut ifrån MSB innan 

interimistiskt slutbevis för nya Villanskolan och går ut. 

Ängelholm är en växande kommun och Ängelholmslokalers fastighetsportfölj kommer de närmaste åren 

att växa genom främst nyproducerade skolor och förskolor. 

Byggstart för nya förskolor planeras i Össjö, Strövelstorp och på Fridhem under 2023.  

Projektering av ny skola i Munka Ljungby skall vara färdigställd och byggstart för ny skola på Fridhem. 

Samtidigt skall ytterligare elevytor skapas på Össjö skola och Kungsgårdsskolan. 

Införandet av kundansvariga förvaltare (där kund definieras som respektive huvuduppdrag inom 

kommunen) genomfördes under våren 2022. Därefter har en dialog förts inom ledningsgruppen gällande 

ytterligare behov av organisatoriska förändringar för att rigga organisationen så att den klarar att möta de 

förändringar som vi står inför. Såväl volymökningar som att komplexiteten i rollen som förvaltare med 

såväl fastighetsägaransvar som ansvar för personal ständigt ökar. Ledningen planerar därför att dela upp 

förvaltarrollen i Förvaltare med personalansvar samt Teknisk förvaltare. Mer dedikerade arbetsuppgifter 

förväntas ge en lugnare arbetssituation och större möjlighet till att vidareutveckla verksamheten inom 

såväl ledarskap som fastighetsförvaltning.  
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Ängelholms Flygplats AB 

Årets Verksamhet 
2022 inleddes med en ny smittvåg (omikron), skärpta restriktioner och därmed lågt resande. Under årets 

första kvartal var resandet en tredjedel av ett normalt år (2019) för att sedan öka till drygt 50% resande. 

Prognosen för helåret är drygt 190 000 resenärer jämfört med 119 642 ifjol och 386 971 passagerare 

2019. I prognosen ligger en återhämtning i affärsresandet, och för branschen, under hösten när 

förhoppningsvis mässor och konferenser åter kommer igång. Jämfört med de första prognoserna, med 

en avklingande pandemi under sommaren 2020, har återhämtningen förskjutits drygt två år.  

Ekonomisk analys 
Prognosen för helåret är ett resultat efter finansiella poster på -0,6 mnkr och 51% resande jämfört 2019. 

Under året har bolaget efter regeringsbeslut om utökat driftsstöd till icke statliga flygplatser erhållit 14,1 

mnkr i stöd, jämfört med 3,4 mnkr ifjol i omställningsstöd och stöd för korttidspermittering.  SAS 

chapter-11 förfarande i USA (e g företagsrekonstruktion) har inte påverkat Ängelholms flygplats. 

Intäkter från flygbolag och resenärer är cirka 27 mnkr lägre jämfört med före pandemin, och 

driftskostnaderna har genom besparingsprogram, inkluderat personalneddragningar, minskat med 14 

mnkr. 

Framtid  
Arbetsrelaterade resor kommer i det korta perspektivet att öka, men den långsiktiga trenden när vi lärt 

oss använda digitala möten är svårare att dra några slutsatser om. Troligt är att det blir en ny lägre platå 

för inrikesresandet, jämfört före pandemin. 

Branschens framtid beror på dess förmåga att ställa om för att minska sin klimatpåverkan. Inrikesflyget i 

Sverige står för cirka 1% av växthusgaserna enligt ekonmifakta.se och globalt arbetar flygbranschen 

intensivt med att utveckla förnybart flygbränsle, elflyg, vätgas och hybridlösningar. Ängelholms Flygplats 

bidrag i omställningsarbetet är den pågående certifiering för ACA (Airport Carbon Accreditation) med 

ackrediteringsnivå 3+ (Neutrality) för att med en mindre kompensation bli en klimatneutral flygplats. 
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Projektledare nytt stadshus 
Anna Olsson, Mats Ulfwinger 
  
  

Till: Kommunstyrelsen 
Diarienummer: KS 2022/166 
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande 
Datum: 2022-09-26 
 

Återrapport till Kommunstyrelsen om certifiering av 
nytt stadshus 

Ärendebeskrivning 
24 juni 2019 fattade Kommunfullmäktige beslut om att uppdra till kommunstyrel-
sen att genomföra projektet för att ett nytt stadshus ska uppföras och lokaliseras i 
stationsområdet i Ängelholm. Enligt projektplanen ska det nya stadshuset stå klart 
2026. 
 

Beslutsunderlag  
• Tjänsteutlåtande, 2022-09-27 
• Förstudie, utvärdering av hållbarhetscertifieringssystem nytt stadshus, WSP, 

2022-06-30 
• Beslut, kommunstyrelsen, KS § 119, 2022-05-11 

Utredning 
Stadshusprojektet har tagit fram ett beslutsunderlag som Kommunstyrelsen, 2022-
05-11, KS § 119, fattade beslut om. Av detta beslut framgår att under 2022 ska det 
göras en utredning om vilka typer av certifieringar som bör väljas för byggnation av 
det nya stadshuset.  
 
Den förstudie som genomförts av WSP utgår från de styrdokument som finns för 
stationsområdet i vilka det ställs olika krav på nybyggnationer i detta område. Vi-
dare har man utgått från intressentdialoger, projektplanen för projektet, Ängel-
holms kommuns nya vision, beslutsunderlaget som behandlats i kommunstyrelsen 
2022-05-11 
 
I genomförd förstudie har det utretts och bedömts hur de olika formerna av certifi-
eringarna bidrar till: 
 

• Hållbarhetsmål som är uppsatta för stationsområdet 
• Hållbarhetsmål som är uppsatta för nya stadshuset 
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• Funktioner som intressenter lyft för nya stadshuset. 

Utredningen har för varje certifieringssystem gått igenom hur väl dessa motsvarar 
ovanstående punkter. 

Breeam 

Breeam är det certifieringssystem som är mest omfattande och innefattar flest antal 
parametrar som möter våra styrdokument på bästa sätt. Breeam är certifieringssy-
stem som till skillnad mot ex. Miljöbyggnad har betydligt fler parametrar och med 
ett mer komplext bedömningssystem. Utöver själva byggnaden inkluderas också 
omgivning och hur byggnaden bidrar till en hållbar stadsdel. 

Breeam utmärker sig på följande områden i jämförelse med Leed och Miljöbygg-
nad. Klimatanpassning vilket innebär från råvara till färdig byggdel. Fukt i inomhusmiljö 
som innebär att det finns väl utarbetade rutiner under byggprocessen och efter 
slutförande samt drift. Energieffektivitet, där Breeam ställer fler och högre krav för att 
uppnå detta vilket får effekt på energiåtgång.  

Breeam har en rad områden som de andra inte har vilket är följande. Bra cykelparke-
ring, duschutrymme med omklädning, hållbart avfall- och sophanteringssystem, klimatsmart 
stadsdel, miljöteknik, kretsloppstänkande, ladd stolpar, kollektivtrafiknära placering av platsen, 
offentligt rum i anslutning till byggnad inklusive belysning och grönska. Breeam är det certifi-
eringssystem som bäst  kraven målen för uppfyllandet av målen för en hållbar 
stadsdel stationsområdet i form av hållbart transportsystem, låg miljöpåverkan 
samt energieffektiv stadsdel. 

 

Well 

Well-certifiering är en certifiering som fokuserar på människan som befinner sig i 
byggnaden, den har ett fokus på arbetsmiljön och miljön som besökare vistas i. 
Certifieringen fokuserar på följande områden. Luft, vatten, näring, ljus, rörelse, ter-
misk komfort, akustik, material, mental hälsa och samhälle 

Genom att välja Well så säkerställs god inomhusmiljö över tiden genom fokus på 
luft, ljus, termisk komfort, akustik och material. 

Faktorn mental hälsa innebär som en del att certifieringen prioriterar vikten av na-
turelement som en del av inredningen (Biofili) som har konstaterade effekter på 
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välmående i en byggnad. Detta gäller både besökare och medarbetare. Exempel på 
detta är gröna uteplatser, cykelparkering, utblickar på naturen, naturen som bygg-
nadsmaterial, färg, bilder mm i textilval. Växter som en av inredningen. 

Faktorn näring innebär att den mat som transporteras till byggnaden och konsume-
ras ska vara näringsriktig och hållbar.  

Faktorn rörelse och samhälle innebär att byggnaden ska till sin design och utform-
ning främja rörelse för medarbetare och besökare. Exempelvis genom breda trap-
por som uppmuntrar till rörelse. Vidare genom att möjliggöra promenadstråk i an-
knytning till platsen och underlättar ett hållbart liv genom att möjliggör att 
cykla/springa/vandra till jobbet. Detta resulterar i välmående och bättre hälsa för 
medarbetarna. Vidare innebär dessa faktorer att byggnaden ska vara inkluderande 
och öppen 

 

Miljöbyggnad 

Det svenska miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad utgår från svenska myndig-
hetskrav och branschregler och systemet och dessa arbetsmetoder är baserat på 
svenska lagar och förordningar.  
 
Systemet titta endast på parametrar som berör byggnaden och inte stadsdelen. Mil-
jöbyggnad är indelat i de tre huvudområdena energi, inomhusmiljö och material. 
Under dessa områden finns det totalt 15 indikatorer och belyser inte i lika hög grad 
t.ex. klimatanpassning, miljöpåverkan under byggskedet, mobilitet och alternativa 
transportsätt, styrning för framtida flexibilitet, grönska, grönytor. 
 

Leed 

LEED™ Green Building Rating System är det internationellt mest kända bedöm-
ningssystemet, utvecklat och administrerat av den icke vinstdrivande föreningen 
U.S. Green Building Council. 
 
I allmänhet har LEED något lägre trösklar och beviskrav än BREEAM och verifie-
rar därför inte samtliga parametrar. All dokumentation som används som bevis be-
höver vara författat på engelska, då granskning sker genom att dokument laddas 
upp på en internationell hemsida.  
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LEED är till stor del baserad på fysiska åtgärder – hur området blir när det är 
byggt och är det system av de fyra analyserade som ställer minst krav på själva cer-
tifieringsprocessen. Det finns relativt få skall-krav och utifrån nuvarande planer 
kan man se att dessa kommer att uppfyllas.  
 

 

Slutsats om certifieringar 

Genom att använda Breeam och Well säkerställs att de mål som finns i olika styr-
dokument, projektplan för projektet mm realiseras, det finns en tydlig väg och 
färdplan genom dessa certifieringar. Tredje part verifierar och följer upp valda pa-
rametrar vilket säkerställer målen med nya stadshuset. Projektet behöver inte ”upp-
finna hjulet” inom ett stort antal områden. Allt som inkluderas i stadshuset och 
omgivande plats verifieras och lyfts upp genom att välja certifieringar, dvs man sä-
kerställer att projektet ”får det man betalar för”. 

Att fokusera på certifieringar inte på bara byggnad utan också en som utgår från 
människan får vi medarbetare som mår bättre vilket i sin tur leder det till bättre ser-
vice för kommuninvånarna. 

Att välja certifieringar medför en öppenhet och transparens om vad som imple-
menteras i projektet. 

Att välja höga krav på miljö, hälsa och arbetsmiljö är att visa omtanke för både 
medarbetare, närmiljö, stadsdelen och kommuninvånare. 

Att på ett tydligt sätt möta de utmaningar som samhället står inför gällande bl a kli-
matpåverkan visar handlingskraft kan inspirera fler i den omställning som ligger i 
linje med Agenda 2030. 
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Kostnader 

 

 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att nytt stadshus ska certifieras med BREEAM nivå excellent i kombination med 
WELL-certifiering med betyget guld 

Kristina Magnusson 
Kommundirektör 

Eva Sturesson 
Huvuduppdragschef, HU Kommunled-
ning 

 

Beslutet expedieras till: 
• Projektledare, Anna Olsson, Mats Ulfwinger 

  2,0% 5,0% 5,0% 0,0% 
  Utan certifiering Miljöbyggnad Breeam, Outstanding Leed Well 

      
Byggutgifter:    304 000 000 kr     310 080 000 kr              319 200 000 kr     319 200 000 kr     304 000 000 kr  
Lägre fastighetsdrift/år:  -          150 000 kr  -                   150 000 kr  -          150 000 kr                        -   kr  
Extra verksamhetsdrift/år                      -   kr                       -   kr                      150 000 kr            150 000 kr            150 000 kr  
Extra kapitalkostnader/år             121 600 kr                      304 000 kr            304 000 kr                       -   kr  
Summa                      -   kr  -           28 400 kr                      304 000 kr            304 000 kr            150 000 kr  
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Ängelholms kommun ska bygga e  ny  stadshus för a  samlokalisera fler av kommunens servicefunk oner 
och därmed ge en ökad service ll invånarna. Byggnaden ska placeras i Sta onsområdet, vilket är e  centralt 
utvecklingsområde med höga hållbarhetsambi oner i Ängelholm. Som en del i nybyggna onen av stadshuset 
vill kommunen gå i spetsen för det hållbarhetsarbete som planeras för Sta onsområdet. Kommunen har 
genomfört omfa ande intressentdialoger för a  kartlägga vilka krav  och förväntningar som finns på 
byggnadens funk oner, prestanda och  profil. 

Som en del i hållbarhetsarbetet har kommunen at på kostnader, förbä rad produk vitet och miljömässiga 
aspekter för a  skapa en byggnad med ak vitetsbaserade arbetsplatser jämfört med en konven onell 
byggnad med cellkontor. Då det ak vitetsbaserade alterna vet bedöms minska kostnaderna med 25%, ge 
bä re möjligheter för samarbete och  väsentligt lägre klimatpåverkan är det denna lösning som är projektets 
tänkta lösning. 

Uppdrag

WSPs uppdrag är a  göra en översiktlig förstudie innehållande en jämförelse av de fyra 
hållbarhetscer fieringssystemen Miljöbyggnad, BREEAM, LEED och WELL. Förstudien ska kunna ligga ll 
grund för beställarens beslut i val av cer fieringsstrategi för nybyggna onen av Ängelholms stadshus. 
Förstudien innehåller därför övergripande redogörelse av styrkor samt utmaningar som respek ve 
cer fieringssystem medför. 

Underlag

Det underlag som varit llgängligt för denna förstudie är intressentdialoger, utredningar och beslut som finns 
upplagda på kommunens projektplats som hanteras via Teams. WSP har även genomfört dialog med Anna 
Olsson projektansvarig för byggna onen. WSP har ly  ut de mest relevanta krav och önskemål från det 
förarbete som Ängelholms kommun genomfört samt underlag gällande Sta onsområdet där stadshuset 
kommer a  lokaliseras. 

Sammanfa ning

Vilket system som är bäst lämpat för Ängelholms nya stadshus beror på vilket fokus beställaren vill ha och på 
vilket sä  projektet avser a  arbeta med hållbarhetsaspekter vid utveckling av projektet och stadsdelen. 

För utbyggnaden av Sta onsområdet där Stadshuset blir en vik g del i bebyggelsen ställs det redan idag många 
ambi ösa krav kopplat ll hållbarhet. Även i  beslutsunderlag från kommunen har det ly s krav som ska gälla 
för byggna onen. WSP har ly  ut de krav som anses mer väsentliga och i arbetet med förstudien kopplat dessa 

ll vilka cer fieringssystem som hanterar frågorna och på så sä  kan agera stödjande i kommunens arbete 
med a  uppnå de krav som formulerats.

WELL fokus på hälsosam arbetsplats och samverkan med närområdet. BREEAM, LEED och Miljöbyggnad har e  
fokus som är mer inriktat på miljö– och energifrågor men som tangerar hälsoaspekterna. BREEAM och LEED är 
mer omfa ande system som täcker en bredd av frågor inom hållbarhetsområdet, från samverkan innan 
byggna on ll hållbar byggarbetsplats och e  bre  spektra av miljöparametrar för den färdiga byggnaden. 
Miljöbyggnad är mer begränsat i antal område som innefa as och täcker endast miljökrav för den färdiga 
byggnaden. 

I denna förstudie har utvärdering genomförts gentemot de manualversioner som är gil ga vid llfället för 
förstudien. Både BREEAM och Miljöbyggnad avser a  uppdatera sina kravmanualer under sista kvartalet 2022 
alterna vt under början av 2023.

WSP har i denna förstudie bedömt hur systemen kan bidra ll nedan kravpunkter

· Hållbarhetsmål uppsa a för Sta onsområdet

· Hållbarhetsmål uppsa a för nya stadshuset

· Funk oner som intressenter ly  för nya stadshuset 

En övergripande sammanställning har även genomförts för direkta cer fieringskostnader och llkommande 
arbetsmoment som cer fieringar kan innebära. Sammanställningen av dessa poster är övergripande och ska 
inte ses som en heltäckande analys över totalkostnad. Kostnadsparametrarna har inte vägts in i slutanalysen 
utan ska ses som e  utökat beslutsunderlag för kommunen.

WSPs rekommenda on är a  gå mot BREEAM i kombina on med en WELL-cer fiering med betyget Guld. 
Genom de a val får projektet en mycket bred täckning över miljö– och hälsofrågor och med en mycket hög 
hållbarhetsprofil. Genom a  kombinera dessa två system med föreslagna betygsnivåer kan systemens styrning 
av frågorna användas för a  på e  transparant sä  visa a  projektet arbetat med alla de krav som ställts för 
byggnaden. De a innebär a  projektet ej behöver u orma egna krav för enskilda miljöfrågor vilket dels sparar 

d men även innebär a  metoderna är vedertagna både na onellt och interna onellt. Valet skulle generera 
stora värde för projektet och även ge bilden av Ängelholms kommun som en arbetsgivare som prioriterar 
personal och tar si  miljöåtagande på allvar.

   Bakgrund

Utvärdering av lämpliga hållbarhetscertifieringssystem Ängelholms stadshus

Inledning

Skiss över förslag på hur Sta onsområdet skulle kunna se ut i fram den. Planområde inom 
streckad figur. Illustra on: Mandaworks 
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Vid genomgång av intressentdialoger som genomförts har följande 
huvudområden iden fierats som önskemål. Dessa önskemål har senare 
även tagits med i beslutsunderlag för planeringen av det nya stadshuset. 
Områdena i de mörkare cirklarna är krav som iden fierats  från 
kommunens dokumenta on. De ljusblåa cirklarna är område som WSP 
bedömt bör finnas med då de an ngen har en vik g roll i samhället eller 
a  de bör prioriteras av andra skäl. Klimatanpassning och minskad 
klimatpåverkan kan tolkas in i delar av det som kommit fram i 
intressentanalyserna vilket ger ännu större tyngd ll a  de bör ligga ll 
grund för bedömningen. Innemiljö har ly s upp då det befintliga 
stadshuset lider av viss problema k gällande innemiljön varför WSP anse  
det vara vik gt a  ge denna fråga extra fokus.

Frågan om llgång ll restaurang har kommit upp i många av intressent-
dialogerna. Just för restaurangfrågan pekar underlaget på a  det finns en 
spli ring i hur restaurangen ska hanteras. A  det finns en restaurang i 
byggnaden får egentligen ingen påverkan på valet av cer fieringssystem. 
Tre av systemen hanterar närhet ll restauranger och WELL har dessutom 
specifika krav på vad som serveras om  restaurangen drivs eller finansieras 
av fas ghetsägaren. WELLs krav gällande restaurang tas översiktligt upp 
under kapitlet om WELL för a  ge input ll vilka krav kommunen 
eventuellt behöver förhålla sig ll .Av dessa anledningar ligger 
restaurangen inte med i analysen över hur WSP rekommenderar 
Ängelholms kommun a  gå vidare med hållbarhetsarbetet för projektet.

Huvudområde för utvärdering
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När jämförelsen görs mellan alla cer fieringarna så blir det mycket tydligt a  fokuset är annorlunda för WELL i förhållande ll övriga 
system. Skalan 0-5 som använts kan för parametern ”Hälsa” vara lite missvisande. WELL, som är en hälsocer fiering öfr byggnader,  
har totalt ca 200 punkter som alla är kopplade ll hälsa på något sä . De a kommer övriga system inte i närheten av. WELL har även 
många frågor som berör ru ner och policys hos arbetsgivaren för a  säkerställa god a arbetsförhållande och bra arbetsmiljö, vilket 
inte finns i övriga system. De a medför dock a  WELL inte alls fokuserar på rena miljöfrågor som klimatpåverkan, energianvändning, 
avfallsminimering eller påverkan från byggproduk on.

WELL är e  system som endast fokuserar på hälsoaspekter och välbefinnandet för de som ny jar byggnaden. De a syns ganska 
tydligt när vi ar på vilka av Ängelholms fokusområden som täcks in av WELL. Systemets styrkor är fokuset på människors hälsa där 
frågorna inte är begränsade ll hur innemiljö tradi onellt hanteras. WELL uppmuntrar även hälsosam kost, fysisk rörelse, upplevd 
arbetsmiljö och organisa onspolicy som stödjer arbete i en organisa on som arbetar för ökat välmående. Med si  unika 
fokusområde kan en WELL-cer fiering vara e  bra komplement ll klassiska miljöcer fieringar som fokuserar mer på hur byggnad 
och verksamhet påverkar miljön genom exempelvis klimatutsläpp, biologisk mångfald, transporter, energi– och 
färskva enanvändning.

De a innebär a  WELL är e  ypperligt verktyg för a  styra frågor kopplade ll trivsel, hälsa och innemiljöfrågor men för a  styra 
mot de miljökrav som ställs för Sta onsområdet och byggnaden behövs något mer.

När vi ar avgränsat på klassningarna som hanterar e  mer heltäckande fält gällande miljö kan vi se a  systemen har lite olika 
styrkor vilket ll stor del kan härledas ll dess respek ve omfa ning. BREEAM och LEED presterar mycket lika på de parametrar som 
WSP at på. Omfa ningen är en bedömning som WSP gjort u från vilka frågor som hanteras inom de olika systemen. Det är vik gt 
a  påpeka a  det för alla tre system finns möjligheter a  välja vilken nivå man vill lägga sig på inom de olika frågorna som systemen 
hanterar. Både BREEAM och LEED är bredare system som hanterar e  större antal frågor och även har en större spridning för vilka 
områden som täcks in. För både BREEAM och LEED finns frågor som helt eller delvis styrs av brukaren. För Miljöbyggnad är kraven 
fokuserade på byggnadskroppen och frågor som byggherren kan påverka. En vik g skillnad mellan de tre systemen är a  det för 
Miljöbyggnad finns en något högre miniminivå inbyggd i systemet e ersom projekten som lägst måste klara brons för respek ve 
indikator. I Miljöbyggnad höjs även gränsen för lägsta nivå i takt med vilket betyg som e ersöks. För BREEAM ökar antalet skallkrav i 
takt med hur högt betyg man söker för. Antalet skallkrav är dock for arande förhållandevist lågt jämfört med övriga system. Det 
finns e  antal skallkrav i LEED som berör energi och va enbesparing och miljöpåverkan på byggarbetsplats. Dessa skallkrav är som 
för BREEAM, förhållandevis låga för svenska förhållanden. När det gäller kraven på byggarbetsplatsen har BREEAM ly  upp kraven på 
e  högre nivå.

För BREEAM och LEED kan dock e  område försvinna helt om man ak vt väljer bort poäng. Det är därför vik gt a  arbeta med alla 
de frågor som är av vikt för projektet och dess intressenter.

Utvärdering av lämpliga hållbarhetscertifieringssystem Ängelholms stadshus
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Miljöbyggnad BREEAM LEED WELL

Stadshuset som en karaktärsfull och hållbar symbolbyggnad som ska stärka attraktiviteten och utvecklingen av stationsområdet X X X X
Långsiktig hållbarhet med robusta lösningar samt låga driftkostnader (X) X X

Material och inredning ska vara hållbara samt med fördel återbrukade och därmed ha en låg miljöpåverkan. (X) X X

Byggnaden ska vara energieffektiv med t.ex. solpaneler och kunna sälja el och värme även på helgerna. X X X

För att kunna bygga hållbart ses det även som en förutsättning att titta på nyttjandegrad av lokaler, rum, material och tid. (X) 

Låna ut/ dela med sig av t.ex. fossilfria-poolbilar, lokal, cykel, bikupa osv. X X X

Mötesplats för användare och besökare med ytor och miljöer som inspirerar utifrån olika perspektiv såsom socialt, återhämtning, reflektion, kreativitet och glädje. X
Ett stadshus med möjlighet att välja ytor efter behov och stämning. X

Grönska i form av utearbetsplatser, lunchplatser på terrass, promenadstråk och grönska i byggnaden X X X
Tillgång till hälsosam lunch X

Bra cykelparkering, duschutrymme och omklädning X X X

Möjlighet till träning på lunchen X

Föredöme för andra fastighetsägare i stationsområdet med genomtänkta idéer gällande energiåtgång, miljöpåverkan och social hållbarhet bl.a. i form av välbefinnande för de som vistats i området. X X X X

Fukt frågor X X X
Laststyrning X X
Kloka och sunda materialval X X X X
Miljöeffektiv bebyggelse X X X
Hållbar avfalls- och sophantering X X
Klimatsmart område X X
Användning av ny miljöteknik X X

Offentlig belysning ska bestå i bästa teknik X X X
Variation av grönområden (X) (X) X
Stadsodling i området (X) (X) X
Visuell grönska (fasader, tak) X X X
Gång- och cykelstråk ska prioriteras X X
Kollektivtrafik ska prioriteras X X X
Laddstolpar ska finnas X X
Förses med förnybar energi X X X

Utöver de större och mer övergripande funk onskraven som sammanställdes på sidan 3 har mer specifika miljö och hållbarhetskrav som är ställda för hela Sta onsområdet men även för byggnaden specifikt listats nedan. Kraven har sammanställts från 
kommunstyrelsens beslutsunderlag för byggna on av ny  stadshus samt från ”Värdeplan Hållbar stadsdel Sta onsområdet” Om kravpunkten tydligt täcker in området har de a markerats med e  kryss. I de fall där frågan delvis hanteras i systemen har de a 
ange s med e  kryss inom parantes. Det bör dock förtydligas a  systemen kan hantera frågorna på olika sä  och i olika omfa ning även om det är markerat a  systemet täcker in frågan..

Utvärdering av lämpliga hållbarhetscertifieringssystem Ängelholms stadshus

Utpekade hållbarhetsaspekter som hanteras av certifieringar
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Sammanfattande jämförelse
I tabellerna nedanför finns en sammanfa ande jämförelse av aspekterna kostnad , genomförande, marknad, krav på organisa on samt för- och nackdelarför de fyra cer fieringssystemen Miljöbyggnad, BREEAM, LEED & 
WELL. Tabell fortsä er på s.7

Aspekt Miljöbyggnad BREEAM LEED WELL
Kostnad Kostnadsuppska ningen för hållbarhetscer fieringar är svår a  precisera då ambi onsnivåer och sekundära merkostnader som systemet kan innebära ej kan prissä as i denna typ av översiktliga förstudie.  Det finns även flera utredningar som måste göras 

enligt krav som innebära extrakostnader för projektet. Det är  även svårt a  prata om merkostnader då en stor del av kravpunkterna som redan iden fierats för projektet är förenade med kostnader. Då det ej är känt hur projektet  skulle valt a  hantera 
frågan utan stödet av cer fieringsystem blir merkostnaden väldigt svåruppska ad
Registrering och cer fiering: 
133 000 kr (<10000 m2)

142 000 kr (>10000 m2) 

Samordningskostnad: ca 450 000 kr inkl verifiering

Kostnad under dri :  5000 kr/5e år

Registrering och cer fiering: 
188 000 kr (<10000 m2)

213 000 kr (>10000 m2) 

Samordningskostnad: ca 1,2 miljoner kr 

Registrering och cer fiering (för medlemsorganisa on): 
ca 85 000 kr / $7 980 USD (<10 000 m2)

ca 157 000 kr / $14 800 USD (20 000 m2) 

Samordningskostnad: ca 1,1 miljoner kr inkl. energiberäkning och 
samordning av energikrav och dri saspekter enligt LEED.

Registrering och cer fiering: 
ca 136 000 kr / $12,819 USD (<10000 m2)

ca 255 000 kr / $24,014 USD (20 000 m2) 

Samordningskostnad: ca 0,5 miljoner kr inkl. framtagning av 
bevisning 

Det förekommer kostnad för omcer fiering var 3:e år: 
ca 57 000 kr / $5,382 USD (<10000 m2)

ca 104 000 kr / $10,746 USD (20 000 m2) 

Genom-
förande

 

Miljöbyggnad, BREEAM och LEED har si  huvudsakliga fokus på miljörelaterade hållbarhetsfrågor. WELL är endast inriktat på hälsoperspek vet för de som ny jar byggnaden. Systemen BREEAM och LEED har en mycket stor bredd av frågor vilket ger 
möjlighet a  fokusera sina resurser. De många frågorna ger även en mer flexibel väg ll slutbetyg
Systemet är utvecklat i Sverige och utgår i 
grundkraven från svensk lags ning. Systemet styr 
15 stycken frågor fördelat på tre områden. För 
cer fiering måste minst betyg BRONS uppnås för 
varje indikator. Systemet  styr enbart frågor 
kopplade ll byggnaden och som fas ghetsägaren 
styr över. Frågor som rör brukare/hyresgäster 
omfa as ej.

En preliminär cer fiering genomförs på 
projekteringsunderlag. Den preliminära 
cer fieringen ska verifieras två år e er a  
byggnaden tagits i bruk. Vart 5e år måste 
byggnadens status återrapporteras.

BREEAM är e  interna onellt system som utvecklades i 
England. 2013 togs den första svenska BREEAM-
manualen fram där krav hade anpassats ll svensk 
lags ning och den svenska byggprocessen. Systemet 
innehåller e  mycket begränsat antal skallkrav. För 
projekt som ska jobba mot e  högre betyg behöver 
man dock jobba med en stor andel av frågorna. För 
cer fieringen finns krav på åtgärder och utredningar 
som behöver genomföras i digt skede för a  
säkerställa a  frågan hanteras korrekt inom projektet.

Cer fiering bör påbörjas så digt som möjligt i 
projektprocessen. En preliminär cer fiering görs på 
projekteringen och denna ska sedan verifieras när 
byggnaden är färdigställd. Slutgil gt cer fikat  kan 
normalt erhållas ca 6 mån e er infly ning. För 
systemet krävs ingen återrapportering när 
cer fieringen är genomförd.

LEED är e   interna onellt systemet som utvecklats av U.S. Green 
Building Council i USA. Systemet utgår ll en del av amerikanska 
metoder och riktlinjer. Erfarenhetsmässigt uppfyller o ast svenska 
projekt dessa krav och de krav på processen som systemet innebär 
uppfylls o ast genom a  följa den Svenska planprocessen. 

Även LEED har en stor bredd för vilka frågor man vill ta poäng inom. 
På samma sä  som i BREEAM behöver projekt som vill nå höga betyg 
arbeta med en stor andel av frågorna i systemet.

LEED har e  antal skallkrav som all d måste uppfyllas.

WELL är e  interna onellt system som utvecklats av Interna onal 
WELL Building Ins tute i USA. WELL fokuserar på innemiljö och a  
uppmuntra hälsosam kost, fysiskt rörelse och organisa onspolicy för 
a  förbä ra hälsa och välmående. WELL ställer bredare krav på 
innemiljö än övriga system. WELL ly er även upp några nya område 
så som näring, rörelse, mental hälsa och samhälle.  

För WELL krävs verifiering av byggnadens prestandard via mätningar 
som kallas ¨performance verifica on¨, vilket ger en extra 
kvalitetsstämpel på byggnad. 

Utvärdering av lämpliga hållbarhetscertifieringssystem Ängelholms stadshus
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Aspekt Miljöbyggnad BREEAM LEED WELL
Marknad

 

BREEAM är det mest kända systemet interna onellt och är det system med flest antal cer fierade projekt i världen. Miljöbyggnad är det cer fieringssystem med överlägset flest cer fierade projekt i Sverige. LEED används bla. för nybyggna on av 
Skanska och Vasakronan. WELL är e  rela vt ny  system som introducerades på den svenska marknaden 2016 då Castellum påbörjade Nordens första WELL-cer fiering i Sverige. Kunskap bland gemene man avseende cer fieringssystem är generellt låg 
i Sverige. Cer fieringarna är sannolikt inte lika kända som cer fieringar som finns för exempelvis matvaror och dylikt.

Systemet är rela vt välkänt i Sverige

Miljöbyggnad är  idag det system som är mest 
använt i Sverige med ca 1000 färdigcer fierade 
projekt.

I Sverige finns idag ca 120 cer fierade BREEAM-
projekt. De projekt som cer fieras med BREEAM har i 
Sverige generellt e  högre betyg.

BREEAM är sannolikt mindre känt på konsumentsidan i 
Sverige då antalet cer fierade projekt for arande är 
rela vt begränsat. Inom fas ghetssektorn är systemet 
känt i Sverige. BREEAM har även e  högt 
marknadsvärde interna onell nivå med ca 500 000 st 
cer fierade projekt.  

I Sverige finns idag ca 150 cer fierade LEED nybyggnadsprojekt .

LEED är mer känt utanför Sverige än inom Sverige då mer än 154 
000 antal projekt är redan cer fierade i världen.   

Idag finns sju stycken cer fierade projekt och 84 projekt är 
registrerade för a   sannolikt påbörja cer fiering i Sverige. De a 
visar en uppåtgående trend för hälsofrågor inom fas ghetssektorn. 
Ca 700 projekt har cer fierats globalt med WELL sedan systemet 
utvecklades 2014. 

Krav på 
organisa
on

Alla cer fieringssystem ställer krav  på  beställare och projektorganisa on. För a  nå kraven krävs engagemang och tydlighet. Alla cer fieringssystem kräver även olika former av beräkningar, rapporter och bevisning för a  styrka för cer fieringsorganet 
a  kraven har uppfyllts på e  lämpligt sä . Ansvarig för beräkningar har i övervägande fall kompetenskrav a  förhålla sig ll.  Alla system har behov av  en samordnare för cer fieringen med sy e a  driva frågorna och ge råd ll projekt. Om samordnare 
har erforderlig licens kan poäng lldelas. 

Underhållsru ner behöver tas fram av 
fas ghetsägaren.

Digital loggbok kommer a  krävas. Kontroll kommer 
a  behöva genomföras  för kemiskt innehåll.

För indikatorer där betyg GULD söks krävs 
uppföljande mätning alt enkätundersökning.

Särskilda resurser: Beräkningsansvarig energi/
innemiljö, akus ker, fuktsakkunnig, 
beräkningsansvarig LCA.

Miljöbyggnadssamordnare krävs

Särskilda resurser: Ekolog, installa onssamordnare,  
beräkningsansvarig energi/innemiljö, 
beräkningsansvarig LCA, akus ker, fuktexpert.

Digital loggbok kommer a  krävas om poäng 
e ersöks. Kontroll kommer a  behöva genomföras  
för kemiskt innehåll.

Poäng kan även erhållas  om enkätuppföljning 
genomförs  för brukarna e er infly ning.

BREEAM-assessor krävs

BREEAM-rådgivare (Breeam AP) rekommenderas och 
ger extra poäng

Särskilda resurser: samordnare av energikrav och dri saspekter 
enligt LEED, beräkningsansvarig energi och innemiljö, 
beräkningsansvarig LCA, akus ker.

Digital loggbok krävas i fall poängen e ersöks.  

Energiuppföljning kan krävas i fall de poäng ansöks för brukarna 
e er infly ning.

LEED-AP (Accredited Professional) rekommenderas för a  driva 
LEED-arbete och ger extra poäng.

Särskilda resurser: beräkningsansvarig innemiljö, akus ker.

PTA (Performance Tes ng Agent) krävs vid färdigbygg för a  
genomföra verifiering inkl. div. mätningar enl. WELL.

Mätning på inneklimat och enkätundersökning kan krävas i fall de 
relevanta poängen ansöks för brukarna e er infly ning.

WELL-AP (Accredited Professional) rekommenderas för a  driva 
WELL-arbete och ge extra poäng.

För- & 
nackdelar

Då BREEAM och LEED täcker  e  större utbud av miljöfrågor ger dessa system större stöd ll e  projekt som de a som i grunden har många och rela vt hårda krav för ”mjuka” parametrar som hållbarhet. Det kan o a upplevas som svårt a  definiera 
vad som ska anses som  god hållbarhet och hur det i projektet rent konkret ska arbetas med specifika frågor. WSPs bedömning är a  projektet enbart u från krav som redan ställts för projektet har poten al a  nå höga poäng i BREEAM och LEED. En 
svaghet för alla klassiska ”miljöcer fieringssystem” är a  de har e  något mindre fokus på olika hälsoparametrar. WELL är e  system som endast fokuserar på hälsofrämjande insatser och på a  skapa en bä re arbetsmiljö. I gengäld hanterar WELL e  
mycket begränsat antal miljökrav.

+ Svenskt system,

+ Fler aktörer som har erfarenhet från digare 
projekt

+ Garanterad miniminivå
- Begränsat antal frågor hanteras

- Omfa ar endast hur den färdiga byggnaden 
presterar
- Kopplar ej an ll omgivning eller brukare

+ Omfa ar en stor bredd av miljöfrågor

+ Beaktar platsen och dess del i helheten ll viss del.

+ Har även krav för a  styra själva processen samt 
bygg– och förvaltningsskede.

+ Beaktar effek vitet av resursanvändning.

+ En kommande versionen kommer harmonisera 
kriterierna med EU:taxonomi. 

+ I stora delar anpassad ll svensk byggprocess 

- Dyrare

+ Omfa ar en stor bredd av miljöfrågor

+ Beaktar effek vitet av resursanvändning.

+ Främja gröna ytor .

+ Har även krav för a  följa upp energianvändning i 
förvaltningsskede.

- Krävs en energiberäkning enl. amerikanskt standard ASHRAE 
utöver BBR energiberäkning.

- En del krav kopplade ll amerikanska standarder

- Dyrare

+ Många krav på innemiljö och hälsa. 

+ Uppmuntra hälsokost, fysiskt rörelse och organisa onspolicy för 
a  förbä ra hälsa och välmående.

+ Kvalitet på innemiljö verifieras via mätningar.

+ kon nuerligt verifiering för a  säkerställa prestandard under 
dri der (det krävs omcer fiering var 3:e år)

- kostnad för omcer fiering var 3:e år

- En del krav kopplade ll Amerikanska standarder

- Mycket begränsad omfa ning av krav kopplat ll klassiska miljö-
frågor

Fortsä ning av sammanfa ande tabell för Miljöbyggnad, BREEAM, LEED & WELL.

Sammanfattande jämförelse
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Utvärdering av lämpliga hållbarhetscertifieringssystem Ängelholms stadshus
Miljöbyggnad

I Miljöbyggnad erhålls betygen BRONS, SILVER eller GULD. Betyg erhålls dels på varje av de 15 indikatorerna. Dessa betyg 
aggregeras sedan upp ll e  byggnadsbetyg. Om betyg BRONS e ersöks kan alla indikatorer ha betyg BRONS eller bä re. För betyg 
SILVER får endast e  antal indikatorer erhålla betyg brons. För totalbetyg GULD får endast e  antal av indikatorerna ha betyg 
SILVER som lägst. Om Miljöbyggnad ska användas som cer fieringssystem bör totalbetyg GULD väljas för a  uppfylla kommunens 
krav på ”Bästa miljöbyggnad”. 

Cer fiering i Miljöbyggnad sker  o ast i två steg. Där det första steget är  en interim cer fiering på projekterade handlingar och en 
slutgil g cer fiering som erhålls när alla krav verifierats två år e er a  byggnaden färdigställts. 

I nuläget gäller manual MB3.2. En omarbetning av manualen pågår och ska enligt SGBC släppas ll årsski et 2022/2023. Den nya 
manualen kommer bland annat a  anpassas ll kraven i EUs gröna taxonomi och sannolikt justeras en del avseende vilka 
indikatorer som ska ingå och hur dessa ska redovisas.

Områden och indikatorer I Miljöbyggnad

Miljöbyggnad  är indelat i de tre huvudområdena energi,  inomhusmiljö och material. Under dessa område finns det totalt 15 
indikatorer

Om systemet
Det svenska miljöcer fieringssystemet Miljöbyggnad utgår från svenska myndighetskrav och branschregler och 
systemet och dessa arbetsmetod är baserat på svenska lagar och förordningar. Erfarenhet kring systemet hos konsulter och 
entreprenörer är rela vt hög. De a gäller särskilt för aktörer från lite större bolag.   

Systemet utvecklas och drivs av Sweden Green Building Council (SGBC). Det är SGBC som administrerar cer fieringsprocess och 
granskning. För medlemmar i SGBC ges 20% raba  på cer fieringskostnader.

Bedömning 
Det bedöms möjligt a  cer fiera projektet enligt Miljöbyggnad 3.2 nivå GULD. När denna förstudie arbetades fram fanns inga skisser 
för byggnaden framtagen. En arkitek ävling som planeras innebär a  arkitekt har möjlighet a  förhålla sig ll krav och riktlinjer som 
ställs upp för projektet. Projektet är därmed ej låst i lösningar som försvårar cer fieringen. Om Miljöbyggnad används som styrning i 
projektet finns det e  stort antal krav på miljösidan som måste styras på annat sä .  Exempel på dessa är

· Styrning för fram da flexibilitet

· Mobilitet och alterna va transportsä

· Laddinfrastruktur

· Grönska, grönytor och biologisk mångfald

· Avfallshantering under bygg och dri skede

· Klimatanpassning

· Belysning

· Miljöpåverkan under byggskedet

Eventuella krav ll en arkitek ävling bedöms dock bli färre och av enklare art då omfa ningen av frågor som hanteras är begränsad. 
Sannolikt  behöver endast krav som kopplar ll energiprestanda, dagsljus, Solvärmelast och byggnadens klimatpåverkan beaktas i 
arkitek ävlingen 

Kostnad
Kostnad ll SGBC som systemägare ligger på  133 000—142 000 kr beroende på projektets storlek i registrerings-, cer fierings– och 
verifieringsavgi . 

Vart 5e år måste en återrapportering ske. Kostnaden är 5000 kr i nuläget.

Till de a llkommer en kostnad för miljöbyggnadssamordning samt llkommande kostnader för analyser, utredningar och åtgärder.  
Kostnad för hållbarhetssamordning bedöms landa på ca 450 000 kr för denna typ av projekt med ambi on GULD. Många av de 
analyser och utredningar som behöver göras genomförs ändå i e  projekt med höga miljöambi oner och är i de fall inte direkt 
fördyrande på grund av cer fieringen. Flertalet krav på beräkningar och utredningar i Miljöbyggnad är även kopplade ll krav i BBR.

Cer fieringsnivåer och versioner

Energi

Þ Värmeeffektbehov

Þ Solvärmelast

Þ Energianvändning

Þ Andel förnybar energi

Material

Þ Loggbok med byggvaror

Þ U asning av farliga ämnen

Þ Klimatpåverkan byggskede

Innemiljö

Þ Ljud

Þ Radon

Þ Ven la on

Þ Fuktsäkerhet

Þ Termiskt klimat vinter

Þ Termiskt klimat sommar

Þ Dagsljus

Þ Legionella
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Kostnad
Kostnad ll SGBC som systemägare ligger på  188 000—213 000 kr beroende på projektets storlek i registrerings– och 
cer fieringsavgi . Till de a llkommer en kostnad för assessor och BREEAM-samordnare samt llkommande kostnader för 
analyser, utredningar och ev. åtgärder.  Kostnad för assessor och BREEAM-samordnare bedöms landa på ca 1,2 miljoner kr för 
projektet om nivå ”Excellent” väljs. 

Många av de analyser och utredningar som krävs, genomförs som standard i e  projekt med höga miljöambi oner och är i de fall 
inte direkt fördyrande på grund av cer fieringen. En del av beräkningarna är även  krav kopplade ll BBR. Dock ställer BREEAM 
krav på hur analyser u örs i vissa fall.

Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM) är e  cer fieringssytem från Storbritannien som 
utvecklats av BRE. BRE var digare e  statligt ins tut men ägs numera  av en sammanslutning av branschaktörer. BREEAM är e  av 
de digaste miljöklassningssystemen och för byggnader världens mest använda. I Sverige administreras systemet och cer fieringar 
av Sweden Green Building Council (SGBC).  Sedan  2013 finns en svensk manual  som även är anpassad ll svenska krav och 
processer.

Cer fiering enligt BREEAM sker o ast i två steg. Det första steget är en interimscer fiering på projekterade handlingar och den slut-
gil ga cer fiering som gsedan enomförs på rela onshandlingar samt eventuella mätningar när byggnaden färdigställs. Cer fiering 
kan även genomföras endast för den färdigställda byggnaden. Dock staller då systemet högre krav på bevisning och projektet tappar 

Certifieringsnivåer och versioner

Bedömningskriterier

Om systemet

Bedömning 

Byggnaden erhåller poäng inom nio huvudområden fördelat på e  50-tal delområde. 
Utöver de a lldelas även innova onspoäng för frågor där projektet presterar excep onellt 
högt. Då projekt kan ansöka om innova onspoäng som ej finns fördefinierade i manualen 
finns möjlighet a  erhålla poäng för krav som kommunen ställer på byggnaden men som ej 
hanteras i systemet. Poängen adderas ll en totalpoäng med viktningsfaktorer och u från 
de a betygsä s byggnaden som an ngen Pass, Good, Very Good, Excellent eller 
Outstanding. Beställaren kan välja vilka BREEAM-indikatorer som ska användas för a  
uppnå önskat antal BREEAM-poäng och därmed önskat betyg för projektet. I systemet finns 
e  begränsat antal skallkrav. Antalet skallkrav ökar med valt betygsnivå. 

I nuläget gäller manual BREEAM-SE 2017. En omarbetning av manualen pågår och ska enligt 
SGBC släppas ll årsski et 2022/2023. Den nya manualen kommer bland annat a  anpassas 

ll kraven i EUs gröna taxonomi och kravtexter justeras e er synpunkter från medlemmar. 
Det kommer även a  ske mindre förändringar gällande frågor som llkommer och som tas 
bort.

Stadsdelen bedöms inom fyra områden: processtyrning, sociala och ekonomiska aspekter, resursanvändning, markanvändning &  
ekologi samt transporter och mobilitet. Poängen från  olika ämnesområden får olika viktning innan helhetsbetyget räknas ut (se 
diagram t.h.). Innova va tekniska lösningar kan höja betyget.  Sammanfa ning av ingående huvud– och underområde:

WSPs bedömning är a  BREEAM stödjer och bidrar ll arbetsmetoder för många av de mål som redan finns uppställda för 
nybyggna onen av stadshuset. U från krav som ställs på projektet i olika handlingar från kommunen llsammans med byggnadens 
läge gör WSP bedömningen a   betyg ”Excellent” kan uppnås. För a  möjligheterna a  nå betyg excellent ska underlä as bör 
kravställning för åtminstone följande parametrar ligga med som grund för kommande arkitek ävling

· Krav på byggnadens energiprestanda (projektkrav bör vara minst 28-33% bä re än BBR) (ENE 01)

· Krav på dagsljus och utblick (HEA 01)

· Passiva åtgärder för op mering av termiskt klimat sommar d så som placering inom tomt och u ormning  (ENE 04)

· Tillgänglighet inom byggnaden samt för byggnadens utvändiga ytor (HEA 06)

· Planering av skyddad cykelparkering med llhörande omklädningsutrymmen , torkutrymme och duschar (TRA 03a)

· Hur materialeffek vitet kan op meras med  minskade materialmängder, låg andel spill, hög andel återbruk och produkter med 
stor andel återvunnet material. Materialeffek vitet ska beaktas från u ormning ll byggna on, förvaltning och demontering (MAT 
06). 

· Stommen och fasadens resiliens mot extremväder kopplat ll klima örändringar (WST 05)

· Funk onell anpassningsbarhet (WST 06)

Många av dessa punkter skulle behövas genomföras ändå u från de krav kommunen ställt, men måste göras enligt BREEAM:s 
specifika krav och uppnå angivna nivåer för a  poäng ska erhållas..  

Utvärdering av lämpliga hållbarhetscertifieringssystem Ängelholms stadshus
BREEAM
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Det finns olika antal poäng för varje område i LEED systemet. Antalet poäng avgör 
vilken cer fieringsnivå du uppnår. Figur ll höger illustrerar de olika 
betygsnivåerna.

LEED:s klassificeringskriterier delas in i följande områden, som i sin tur omfa ar e  antal indikatorer.

Loca on and Transporta on (LT)  t.ex. tomtläge i staden, hållbara transportalterna v. 

Sustainable Sites (SS) t.ex. blandad bebyggelse, grönområden,  llgång ll restora va miljöer, 
dagva enhantering, översvämningsrisker.

Water Efficiency (WE) t.ex. va enanvändning.

Energy and Atmosphere (EA) t.ex. byggnaders energiprestanda, köldmedier, energimätning, förnybar energi, 
laststyrning.

Materials and Resources (MR) t.ex. materialsäkerhet, material användning, avfallshantering.  

Indoor Environmental Quality (EQ) t.ex. lu kvalitet, termiskt komfort, visuell komfort, ljudmiljö.  

Innova on (IN) - för innova va lösningar som ger förbä ringar  miljöprestanda, samt om projektets prestanda är  
bä re än gränsvärden för vissa krav i systemet.

Regional Priority  (RP) - extra poäng för a  uppnå indikator som anses vara prioriterade i Sverige och de Nordiska 
länderna.

LEED™ Green Building Ra ng System är det interna onellt mest kända bedömningssystemet, utvecklat och 
administrerat av den icke vinstdrivande föreningen U.S. Green Building Council. Den första versionen kom ut 1999. Sweden Green 
Building Council är officiell samarbetspartner för USGBC sedan 2013. Systemet uppdateras kon nuerligt och kraven skärps när nya 
versioner lanseras. LEED version 4 och version 4.1 är gällande version nu.

Det finns idag ca 306 cer fierade LEED-projekt varav 155 befintliga byggnader i Sverige och mer än 154 000 antal projekt är redan 
cer fierade i världen.   

I allmänhet har LEED något lägre trösklar och beviskrav än BREEAM. All dokumenta on som används som bevis behöver vara 
förfa at på engelska, då granskning sker genom a  dokument laddas upp på en interna onell hemsida.  Granskning u örs av 
cer fieringsorganet GBCI (Green Business Cer fica on Inc.) . 

Bedömning
LEED är ll stor del baserad på fysiska åtgärder – hur området blir när det är byggd och är de system av de fyra analyserade som ställer 
minst krav på själva cer fieringsprocessen. Det finns rela vt få skallkrav och u från nuvarande planer kan man se a  dessa kommer a  
uppfyllas. Erfarenhetsmässigt är det rela vt lä  a  erhålla betygsnivån Guld och det bedöms möjligt a  erhålla Pla num, men för a  
nå denna nivå krävs en del åtgärder i projektet. 

  

Följande är exempel på skallkrav måste uppfyllas för a  kunna cer fiera enligt LEED:

· Uppfylla ASHRAE-krav på energiprestanda för byggnad (lä are än BBR-kravet)

· Säkerställa a  alla byggnader uppfyller LEED:s minimikrav gällande effek va va enarmaturer

· Krävs en samordnare för energikrav och dri saspekter enligt LEED

Projektet kan antagligen uppnå Gold cer fiering utan betydande extra åtgärder än en typisk 
nybyggna on. Det bedöms möjligt a  nå nivå Gold med följande antagande:

· Området är projekterat för a  minimera beva ning med dricksva en.

· Byggnaders energiprestanda blir 20% bä re än ASHRAE 90.1-kraven (lä  om byggnader 
uppfyller BBR).

· Återvinningsanläggningar kommer a  llhandahållas

· Om det finns markförorening inom områdets ska det saneras.

· En LEED-samordnare finns i projekt

 För a  uppnå Pla num krävs utöver ovan:

· Byggnaders energiprestanda blir 42% ll 50% bä re än ASHRAE 90.1-kraven (ca. 25% ll 35 % högre energiprestanda än BBR-29 
kravet)

· Extra va ensnåla armaturer

· Strategi a  hantera dagva en

· Förnybar energi

För a  möjligheterna a  nå betyg Pla num ska underlä as bör kravställning för åtminstone följande parametrar ligga med som grund 
för kommande arkitek ävling:

· U ormning för a  minska energianvändning och främja op mal innemiljö

· Grönområden
· Cykelparkering

· Förnybar energi produk on

LEED ställer energikrav baserat på ASHRAE vilket innebär a  en extra energiberäkning behöver genomföras där byggnaden fämförs mot 
en fik v byggnad, en så kallad baseline, förutom den BBR-beräkning som krävs för bygglov.  

Om systemet

Cer fieringsnivåer

Bedömningskriterier

Utvärdering av lämpliga hållbarhetscertifieringssystem Ängelholms stadshus

Kostnader
Registrering och cer fieringsavgi er  (baserad på 10 000 m² ll 50 000 m²) ligger mellan ca 85 000  SEK ll 370 000 SEK. Kostnad för 
miljösamordning av LEED AP genom hela processen skulle vara ca 1 100 000 SEK.  
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Det finns över 200 poäng som projekt kan välja arbeta med  i WELL systemet. 
Max 100  poäng kan ansökas. Antalet poäng avgör vilken cer fieringsnivå du 
uppnår. Figur ll höger illustrerar de olika betygsnivåerna.

WELL:s klassificeringskriterier delas in i följande 10 områden, under varje område finns det en del skallkrav och e  stort 
utbud valbara kriterier a  välja mellan. 

WELL är e  interna onellt system som utvecklats av Interna onal WELL Building Ins tute i USA. WELL 
fokuserar på innemiljö och a  uppmuntra hälsokost, fysiskt rörelse och organisa onspolicy för a  förbä ra hälsa och välmående. 
WELL krävs verifiering av byggnads prestandard via mätningar som kallas ¨performance verifica on¨, vilket ger en extra 
kvalitetsstämpel på byggnad. 

Det finns idag 7 färdigt cer fierat projekt och 84 projekt är registrerat enl. WELL i Sverige. De a visar en trend av ökade e erfrågan 
med hälsofrågor inom byggbranschen. Ca 700 cer fierade WELL-projekt i hela världen sedan det utvecklats 2014. 

WELL ställer breddare krav på innemiljö som framgår inte i övriga system. Det ly er även upp några nya område så som näring, 
rörelse, mental hälsa och samhälle.  All dokumenta on som används som bevis behöver vara förfa at på engelska, då granskning 
sker genom a  dokument laddas upp på en interna onell hemsida.  Granskning u örs av cer fieringsorganet GBCI (Green Business 
Cer fica on Inc.) . 

Bedömning
WELL är ll stor del baserad på fysiska åtgärder men även policys inom organisa onen. De a innebär a  det utöver de ¨vanliga¨ 
sammanarbeten inom projektgrupp även krävs en dialog med organisa onsledning för de som ska använda bygganden för a  avgöra 
cer fieringsstrategi och ta gemensam beslut. Det finns skallkrav på lu kvalitet, va enkvalitet, ljus- och ljudnivå samt verifieras via 
mätning. Erfarenhetsmässigt är det rela vt lä  a  erhålla Gold för nybyggna on i Sverige pga. generellt hög lu – och va enkvalitet 

llsammans med allmän välfärd. Det bedöms möjligt a  erhålla Pla num, men för a  nå denna nivå krävs y erligare åtgärder i 
projektet. WELL erbjuder e  smörgåsbord på mer än 200 olika kriterier som projektet kan välja jobba med vilket innebär det finns stor 
möjlighet a  hi a de kriterier som passar just Ängelholm Stadshus. 

Följande är exempel på skallkrav måste uppfyllas för a  kunna cer fiera enligt WELL:

· Lu kvalitet inomhus, lu burna par klar: PM2.5< 15 μg/m3 och PM10 < 50 μg/m3. 

· Lu kvalitet inomhus, organiska lu föreringar: Benzene < 10 µg/m³, Formaldehyde < 50 µg/m³, Toluene < 300 µg/m³ eller Total 
VOC längre än 500 µg/m3.

· Lu kvalitet inomhus, oorganiska lu föreringar: Kolmonoxid < 9 ppm, Ozon < 51 ppb

· Va enkvalitet för dricksva en, t ex grumlighet, upplöst metall, organisk förorening (gränsvärden från svensk va enleverantör 
brukar strängare än WELL kraven)

· Utbud om mat och informa on om näring i fall mat erbjuds i byggnaden.

· Justerbar skärm för dator och justerbar/ergonomisk skrivbord och stol.

· Övriga krav på material vilket är standardiserad i Sverige.

· Informa onsmaterial i byggnaden, tex i form av e  bibliotek i tex cafe/fik inrymmande böcker som bidrar ll god mental hälsa

Dessa skallkrav bedöms som rela vt lä  a  uppnås. Det bedöms möjligt a  nå nivå Guld med följande antagande:

· Lågemi erad byggmaterial minskar risk a  övers ga gränsvärdena.

· Bra va enledning för a  säkerställa va enkvalitet

· Kravställa restaurangsoperatör: Frukt- och grönsaksvaria on, placering av hälsosam mat, näringsinforma on, primära 
ingredienser samt socker visas tydligt

· Utbildningsmaterial om hälsa och WELL building ll byggnadsanvändare

Projektet kan antagligen redan cer fieras med Gold utan betydande extra åtgärder än en typisk nybyggna on. För a  uppnå Pla num 
krävs:

· Gröna uteplatser, t ex minst 25% av det y re projektområdet består av an ngen anlagd mark, takterrass eller andra 
naturelement som kan användas av byggnadens brukare och består av minst 70% växter eller naturliga element, inklusive 
trädkronor (inom de 25% som anges).

· Biofilisk design, t ex direkt anslutning ll naturen via växter, va en, ljus, och naturens scener så som natursköna vyer, naturvyer, 
indirekt samband med naturen genom användning av naturmaterial, mönster, färger eller bilder vid val av tex lier, möbler och 
konst i inredningen

· Insats från organisa on, t ex erbjuder de som arbetar i byggnaden träningsmöjlighet, samtalsstöd och rådgivning, m.m.

· Policy och åtgärder från organisa on som bidrar ll god mental hälsa (en stor del av de kraven är standardiserad i Sverige)

För a  möjligheterna a  nå betyg Pla num ska underlä as bör kravställning för åtminstone följande 
parametrar ligga med som grund för kommande arkitek ävling:

· Gröna uteplatser 

· Biofilisk design

· Natur element  i design

· Platsen för möte

· Cykelparkering

Om systemet

Cer fieringsnivåer

Bedömningskriterier

Utvärdering av lämpliga hållbarhetscertifieringssystem Ängelholms stadshus

Kostnader
Registrering och cer fieringsavgi er  (baserad på 10 000 m² ll 50 000 m²) ligger mellan ca 136 000  SEK ll 607 000 SEK. Det 
förekommer omcer fiering kostnad var 3:e år: från ca 2600 kr max 263 000 kr beror på storleken av BTA. Kostnad för 
miljösamordning av WELL AP konsult genom hela processen skulle vara ca 600 000 SEK.  

PTA (Performance Tes ng Agent) krävs vid färdigbygg för a  genomföra verifiering inkl. div. mätningar enl. WELL. Kostnad för PTA 
varierar beror på storlek och ev. extra verifiering behövs om den första verifieringen visar kraven ej uppfyllas. 

Synergieffekter
Det finns vissa krav i WELL som gäller även för BRREAM och LEED. Projekt behöver inte ta fram extra bevisningar om de specifika 
kraven uppnås i BREEAM eller LEED.  Extra poäng lldelas om projektet cer fieras enl. BREEAM eller LEED.
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Ängelholm har en värdegrund som på  flera sä  skulle stödjas genom e  arbete med cer fiering. 

Öppenhet—cer fiering ger transparens om vad som implementerats i projektet

Omtanke—a  ställa högra krav gällande miljö, hälsa och arbetsmiljö är a  visa omtanke för både personal, närmiljö och kommuninvånare

Handlingskra —a  på e  tydligt och ambi öst sä  möte de utmaningar samhället står inför gällande bland annat klimatpåverkan visar handlingskra  som kan inspirera 
fler i den omställning som behöver göras. 

Då en cer fiering all d är kopplad ll en kostnad är det vik gt a  cer fieringen även genererar e  värde. Dylika värden som kan vara svåra a  översä a ll kronor och 
ören. Mervärdena är även kopplade ll vilken miniminivå projektet annars hade genomförts ll. Av denna anledning förs här en diskussion om förväntade mervärde med 
cer fiering. De värde som ly s här erhålls i större eller mindre omfa ning för all cer fiering oavse  system. För de större systemen blir värdet större då fler frågor styrs 
och därmed säkerställer hantering. Följande värden är av särskilt intresse för Ängelholms invånare om man väljer a  cer fiera si  nya stadshus:

- Verifierat a  man får det man betalat för: För alla cer fieringar är det kravställt hur e  specifikt krav ska uppfyllas och på vilket sä  kravuppfyllnad ska bevisas. Då alla 
cer fieringar all d granskas av en oberoende tredjepartsorganisa on (systemägaren) ställs det krav på alla projektets aktörer a   genom beräkningar, ritningar och 
styrande handlingar bevisa a  kravet är genomfört. Alla system har även en verifieringsfas som sker för den färdigställda byggnaden där bevisning och kontroller måste 
redovisas för a  styrka a  byggnaden har u örts så som den projekterats. De a medför a   kostnadsdrivande krav som kommunen ställt på projektet de facto 
genomförs och inte endast bockas av i en egenkontroll av den som skulle ha u ört uppgi en.

- Marknadspoten al: E  ak vt arbete med hållbarhetsfrågor har poten al a  nå igenom det generella mediebruset. Det finns i dagsläget inget stadshus eller kommunal 
byggnad där man implementerat WELL. De a innebär a  kommunen skulle bli först i Sverige med a  överföra si  hälsofokus ll e  fak skt byggprojekt. De a har stor 
poten al a  stärka Ängelholm som varumärke. A  dessutom cer fiera med e  heltäckande miljöcer fieringssystem kommer a  llföra y erligare värde för kommunens 
varumärke .

- Påvisa ledarskap för hållbarhetsfrågan: Som kravställare och en aktör som allmänheten förväntar sig ska genomföra korrekta beslut i den nya hållbara stadsdelen har 
kommunen en vik g roll. Kommunens arbete är med och sä er nivån för det arbete och utveckling som kommer a  ske inom Sta onsområdet och övriga delar av 
kommunen. De a kan sporra fler a  sikta högt vilket ger Ängelholms invånare  en bä re  och  mer genomtänkt stad med hälsosamma bostäder och byggnader med lägre 
nega v miljöpåverkan, Både i stor och liten skala

- Man erhåller en byggnad med lägre dri kostnader: Då alla system ställer krav på energirelaterade frågor och en del av systemen även ställer krav på  ru ner för dri  och 
förvaltning llsammans med planering för en mer robust och flexibel byggnad .Risken för fel i byggnadsu ormningen som kan leda ll för diga materialutbyte och 
renoveringar minskar. De a ger stor poten al a  minska förvaltningskostnaderna över d.

- Nöjda medarbetare ger bä re service: Alla systemen hanterar hälsa och arbetsmiljö i någon omfa ning. För vissa system är hälsofokuset centralt. När man arbetar med 
systemen och kravställningen på rä  sä  kommer man a  skapa en  inspirerande byggnad med fokus på de anställda. Personal som trivs på sin arbetsplats har högre 
sannolikhet a  göra e  bra jobb och på de a sä  ge ännu bä re service ll kommunens invånare. Om byggnaden dessutom kan bidra ll en friskare personal med lägre 
sjukfrånvaro och lägre personalomsä ning kan även de a bidra ll minskad stress och kostnader vilket i förlängningen ger e  mervärde i ökad service och llgänglighet 

ll kommunens servicefunk oner

- Minskad risk för oförutsedda händelser:  I e  projekt med tydliga krav och kon nuerlig uppföljning minskar risken för nega va miljöhändelser under byggna on och i 
färdig byggnad. Oförutsägbara händelser är o a kostnadsdrivande och riskerar även a  leda ll följdfel, dålig publicitet och minskat förtroende. 

- Tillgång för området: I en del av systemen finns öppningar för hur byggnaden kan integreras med övriga staden. Rä  hanterat kan de a hjälpa projektet a  styra mot a  
byggnaden blir en llgång för området och staden, utöver a  vara en mötesplats. 

Utvärdering av lämpliga hållbarhetscertifieringssystem Ängelholms stadshus

Värde av certifiering

Laddplatser för fordon i kontorsbygnad. I denna byggnad alstras solenergi i solceller 
på taket som sedan används för a  ladda bilen för anställda i kontorsbyggnaden när 
de är på arbetet. E  sä  a  påvisa ledarskap i hållbarhetsfrågor. 

Fotografi: Anna Landfors Limdal 
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WSPs rekommenda on är a  gå mot BREEAM i kombina on med en WELL-cer fiering med betyget Guld. Genom de a val får projektet en 
mycket bred täckning över miljö– och hälsofrågor och en mycket hög hållbarhetsprofil. Genom a  kombinera dessa två system med föreslagna 
betygsnivåer kan systemens styrning av frågorna användas för a  på e  transparant sä  visa a  projektet arbetat med alla de krav som ställts för byggnaden. 
De a innebär a  projektet ej behöver u orma egna krav för enskilda miljöfrågor vilket dels sparar d men även innebär a  metoderna är vedertagna både 
na onellt och interna onellt. Valet skulle generera stora värde för projektet och även ge bilden av Ängelholms kommun som en arbetsgivare som prioriterar 
personal och tar si  miljöåtagande på allvar.

Rekommenda on är a  kravställa BREEAM Excellent samt WELL Gold. Det finns en ”cross walk” framtagen mellan BREEAM och WELL vilket innebär a  vissa 
WELL-krav uppfylls med automa k om utpekade frågor hanteras i BREEAM. För WELL är WSPs rekommenda on a  e  antal fokuspunkter i WELL väljs ut som 

llför stort värde och llsko  ll de mål som sa s upp för projektet. Ini alt föreslår WSP a  extra fokus läggs på frågor som kopplar ll grönska så som gröna 
uteplatser, odling och biofili design. De a bör kombineras med frågor kopplade ll a  skapa mötesplatser och a  göra byggnaden ll en del av lokalsamhället. 
WSP rekommenderar a  Ängelholms kommun implementerar en stor del av de policys som hanterar arbetsmiljö och byggnadens dri  då de ger mervärde ll 
de som arbetar i byggnaden. Vissa av dessa policys är i linje med svensk lags ning och andra sträcker sig längre än så.  

Inför kommande arkitek ävling bör följande punkter från Breeam och WELL.

BREEAM

Krav på byggnadens energiprestanda. Projektkrav bör vara minst 28-33% bä re än BBR. De a för a  nå minimikravet för den betygsnivå som e ersträvas.

Krav på dagsljus och utblick. Då beräkningsmetod för dagsljus skiljer sig dels mellan BREEAM och WELL bör projektet överväga a  enbart satsa på denna poäng 
i BREEAM då beräkningsmetodik i BREEAM bä re överensstämmer med svenska krav. Dock ställer BREEAM något hårdare krav än BBR. Utblickskravet är 
normalt inget som ställer ll problem men bör ändå ly as med.

Passiva åtgärder för op mering av termiskt klimat sommar d så som placering inom tomt och u ormning. För a  minska risk för diskomfort samt för a  ta 
poäng i BREEAM behöver tomtens förutsä ningar samt hur byggnaden kan placeras för a  minska höga temperaturer sommar d  beaktas. De a llsammans 
med passiva lösningar för solavskärmning. En arkitek ävling är e  utmärkt llfälle a  hantera denna typ av fråga i digt skede.

Tillgänglighet inom byggnaden samt för byggnadens utvändiga ytor.  BREEAM ställer krav på invändig och utvändig llgänglighet. Den invändiga llgängligheten 
är mycket lik de krav som normalt ställs i svenska byggprojekt. Dock har BREEAM även krav för gång– och cykelbanor som kan  behöva beaktas llsammans 
med llfarter för parkering och leveransytor.

Planering av skyddad cykelparkering med llhörande faciliteter. I BREEAM finns krav på antal cykelplatser, duschar omklädning och ev torkutrymme. Då 
cykelparkering ska vara väderskyddad kan  denna llsammans med llhörande utrymme uppta stor plats inom tomten/byggnaden. Det är därför klokt a  ha 
med dessa ytor redan i digt skede.

Hög materialeffek vitet. I tävlingsförslag bör arkitekt beakta och beskriva hur materialeffek vitet har beaktats för a  erhålla minskade materielmängder, låg 
andel spill, hög andel återbruk och produkter med stor andel återvunnet material. 

Stommen och fasadens resiliens mot extremväder kopplat ll klima örändringar. I arkitek ävling bör det presenteras hur de material som föreslås för stomme 
och klimatskal påverkas av extrema väderförhållande och hur de a har beaktats i de val som gjorts i förslaget.

Funk onell anpassningsbarhet. I tävlingsförslaget bör byggnadens förmåga ll anpassning e er förändrade dri skrav medan den fortsä er llhöra samma 
byggnadstyp, eller för användning som en annan byggnadstyp presenteras

Övriga krav

Då minskat klimatavtryck är starkt kopplat ll återbruk bör kommunen redan nu börja iden fiera projekt som kommer a  rivas där material kan återanvändas 
för stadshuset. Det är fördelak gt om det är byggnader med koppling ll sta onsområdet. Det kan vara utmanande a  får ll materialflödena för återbruk. 
Därav är det vik gt a  påbörja arbetet i god d. De a ger även bra underlag för poäng i frågor om resurseffek vitet i BREEAM. Om det är möjligt bör det 
skickas med underlag redan i arkitek ävlingen med material som kommer a  finnas llgängligt för återbruk. Arkitekt kan då arbeta in återbruk redan i sina 
tävlingsförslag. Om Kommunen har byggnader som man avser återbruka material ifrån bör även förvaring av material beaktas då rivning kan ske innan det nya 
projektet har behov av materialet. Det finns också kommersiella marknadsplatser för återbruk sedan några år llbaka som man kan handla återbrukat 
byggnadsmaterial, t ex fasadtegel på.

Slutsatser

Utefika på takterrass, en fin möjlighet ll rekrea on, dagsljus, samvaro och 
avkoppling under arbetsdagen.

Fotografi: Anna Landfors Limdal 

Utsmyckning i trapphus i WELL-cer fierad byggnad, Eminent, i Hyllie, 
Malmö. Det finns olika citat på olika vilplan i trapphuset som ly er 
hälsoaspekter.

Fotografi: Anna Landfors Limdal 
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KS § 119 Dnr. KS 2022/166 

Nytt Inriktningsbeslut nytt Stadshus 

Ärendebeskrivning 
24 juni 2019 fattade Kommunfullmäktige beslut om att uppdra till 
kommunstyrelsen att genomföra projektet för att ett nytt stadshus ska uppföras och 
lokaliseras i stationsområdet i Ängelholm. Enligt projektplanen ska det nya 
stadshuset stå klart 2026.   

Beslutsunderlag 
• Beslutsunderlag med bilagor, 4 maj 2022 

Yrkande 
Ola Carlsson (M), Åsa Larsson (S), Patrik Olsson (SD), Karl-Otto Rosenqvist 
(MP), Linda Persson (KD) och Liss Böcker (C) yrkar bifall till föreliggande förslag. 

Eric Sahlvall (L) yrkar avslag till föreliggande förslag.  

Proposition och omröstning 
Ordförande ställer proposition på föreliggande förslag mot Eric Sahlvall (L) 
avslagsyrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller föreliggande 
förslag.  

Votering begärs.  

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till 
föreliggande förslag i sin helhet och Nej-röst för avslag i enlighet med Eric Sahlvall 
(L) yrkande.  

Votering utfaller enligt följande: 

Ledamot  Ja Nej 
Liss Böcker (C)  x  
BrittMarie Hansson (S)  x 

 

Patrik Ohlsson (SD)  x  



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-05-11 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Eric Sahlvall (L)  
 

x 
Linda Persson (KD)  x  
Åsa Larsson (S)  x 

 

Karl-Otto Rosenqvist (MP)  x  
Alexander Johnsson (SD)  x  
Ola Carlsson (M)  x  
Fanny Krumlinde Handreck (S)  x 

 

Maija Rampe (M)  x  
Kar-Erik Asp (M)  x  
Robin Holmberg (M)  x  
SUMMA   12 1 

 

Kommunstyrelsen bifaller därmed föreliggande förslag.  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

att angivna verksamheter/funktioner i beslutsunderlaget med datum 6 april 2022 
ska finnas i nytt stadshus, 

att arbetsytorna och stadshusets miljöer ska vara anpassade efter verksamhetens 
behov och möta ett agilt arbetssätt 

att under 2022 genomföra en förstudie av Miljöbyggnad, Bream, Leed och Well 
och som visar vilken/vilka certifieringar som är lämpliga för nytt stadshus, samt 

att under 2022 utlysa en arkitekttävling, 

att överlämna frågan om finansiering av driftbudget och investeringar för 2023 och 
framåt till budgetberedningen. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att tillskjuta 1 370 tkr i kommunstyrelsens driftbudget för 2022 för finansiering av 
arkitekttävling, projektledning och förstudie avseende miljöbyggnadscertifiering 
samt att belasta kommunens budgeterade resultat i motsvarande mån, 
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att tillskjuta 3 500 tkr i kommunstyrelsens investeringsbudget 2022 avseende 
markinköp avseende nytt stadshus samt att belasta kommunens rörelsekapital i 
motsvarande mån 

Reservation 
Eric Sahlvall (L) och L gruppen reserverar sig mot beslutet i förmån för eget 
yrkande. 

I Ängelholm ska det omöjliga vara möjligt. Men när det gäller ett nytt Stadshus 
verkar inställningen vara den diametralt motsatta- d v s att vi gör det möjliga 
omöjligt. Här har kommunen chans att öppna upp sitt stadshus för medborgarna, 
men väljer att låta allt vara som vanligt. Det talas om mötesplatser för medborgarna 
på första plan. I själva verket handlar den målbilden om att kunna hyra ut 
mötesrum till föreningar och civilsamhället. Alla övriga punkter som föreningar lyft 
upp vid medborgardialoger är borta. Vi Liberaler är besvikna på att kommunen inte 
själv lever upp till sin nya vision, nu när vi verkligen har chansen. Istället kommer 
det nya stadshuset precis som tidigare, att vara en traditionell arbetsplats för 
tjänstepersoner och politiken.  

Beslutet ska expedieras till 
• Projektledare nytt stadshus, Anna Olsson, Mats Ulfwinger 
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KSAU § 172 Dnr. KS 2021/502 

Motion från Susanne Jönsson (S) och Lars Karlsson (S) 
om en mötesplats i Munka Ljungby 

Ärendebeskrivning 
Susanne Jönsson (S) och Lars Karlsson (S) har inkommit med en motion om 
inrättande av en mötesplats i Munka Ljungby där unga och äldre kan mötas för 
kulturell verksamhet. Med hänvisning till ökad trygghet och en god 
samhällsutveckling ser motionären ett behov utav fler mötesplatser och breda 
aktiviteter mellan generationerna och föreslår därmed följande: Att en ny 
mötesplats ska inrättas i Munka-Ljungby. 

Motionen har behandlats av verksamheten för kultur och fritid, och utredningen 
konstanter att Munka Ljungby är kommunens största tätort och erbjuder idag 
flertalet platser som stimulerar till aktivitet och gemenskap för kommuninvånarna. 

Med hänvisning till exempel på befintliga aktivtiter i tätort, fastställer 
tjänsteorganisationens utredning att Munka Ljungby idag erbjuder flertalet 
generationsöverskridande mötesplatser. Tjänsteorganisationen utesluter inte 
behovet av att undersöka om förstärkt samverkan mellan aktiva aktörer i tätorten 
kan leda till att de befintliga mötesplatserna kan locka fler deltagare.  

Med hänvisning till utredningen med förslag på utvecklad samverkan föreslår 
tjänsteorganisationen att anse motionen besvarad.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat 2022-09-26 
• Beslut NKIF 2022-08-22 Motion från Socialdemokraterna - Mötesplats i 

Munka Ljungby 
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle, Kultur och fritid, daterat den 5 maj 

2022 
• Delegationsbeslut kommunstyrelsens ordförande daterat den 9 februari 2022 
• Motion från Susanne Jönsson (S) och Lars Carlsson (S) daterad den 19 

december 2022 

Yrkande 
Liss Böcker (C) och Patrik Olsson (SD) yrkar bifall till föreliggande förslag.   
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Lars Nyander (S) och Linda Persson (KD) yrkar bifall till motionen.  

Proposition och omröstning 
Ordförande ställer föreliggande förslag om att kommunfullmäktige föreslås anse 
motionen besvarad mot Lars Nyanders (S) med fleras yrkande om att 
kommunfullmäktige ska föreslås bifalla motionen. 

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller föreliggande förslag. 
Votering begärs. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner följande propositionsordning: Ja-röst 
för bifall till föreliggande förslag och Nej-röst för bifall till Lars Nyanders (S) med 
fleras yrkande. 

Voteringen utfaller enligt följande: 
 

 

 
Kommunstyrelsen bifaller därmed föreliggande förslag, om att kommunfullmäktige 
ska föreslås att anse motionen besvarad. 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att anse motionen besvarad 

Reservation 
Lars Nyander (S) reserverar sig mot beslutet i förmån för eget yrkande.  

Socialdemokrater reserverar oss till förmån för motionen. Munka Ljungby är 
kommunens största tätort och växander. Här finns idag ett bra utbud av 
föreningsliv med flera olika inriktningar, här finns ett bibliotek, en folkhögskola 
mm. Men det saknas en tillgänglig lokal, med lite större kapacitet som kan utnyttjas 
för olika ändamål. Det kan handla om kultur eller det kan handla om ungdoms 

Ledamöter Ja Nej 
Robin Holmberg (M) X  
Liss Böcker (C)  X  
Lars Nyander (S) 

 
X 

Linda Persson (KD)  X 
Patrik Olsson (SD) X  
Resultat 3 2 
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arrangemang. Motionen handlar om att skapa tillgång till en plats där invånare från 
orten kan organisera verksamhet eller anordna olika former av möten. Vår 
uppfattning är att det skulle bidra till en social utveckling och bättre 
sammanhållning i Munka Ljungby med en sådan möjlighet. 

 För Socialdemokraterna 

Lars Nyander 

Beslutet ska expedieras till 
• Motionärerna 
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Till: Kommunstyrelsen 
Diarienummer: KS 2021/502 
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande 
Datum: 2022-09-26 
 

Motion från Susanne Jönsson (S) och Lars Karlsson (S) 
om en mötesplats i Munka Ljungby 

Ärendebeskrivning 
Susanne Jönsson (S) och Lars Karlsson (S) har inkommit med en motion om inrät-
tande av en mötesplats i Munka Ljungby där unga och äldre kan mötas för kulturell 
verksamhet. Med hänvisning till ökad trygghet och en god samhällsutveckling ser 
motionären ett behov utav fler mötesplatser och breda aktiviteter mellan generatio-
nerna och föreslår därmed följande: Att en ny mötesplats ska inrättas i Munka-
Ljungby. 

Motionen har behandlats av verksamheten för kultur och fritid, och utredningen 
konstanter att Munka Ljungby är kommunens största tätort och erbjuder idag fler-
talet platser som stimulerar till aktivitet och gemenskap för kommuninvånarna. 

Med hänvisning till exempel på befintliga aktivtiter i tätort, fastställer tjänsteorgani-
sationens utredning att Munka Ljungby idag erbjuder flertalet generationsöverskri-
dande mötesplatser. Tjänsteorganisationen utesluter inte behovet av att undersöka 
om förstärkt samverkan mellan aktiva aktörer i tätorten kan leda till att de befint-
liga mötesplatserna kan locka fler deltagare.  

Med hänvisning till utredningen med förslag på utvecklad samverkan föreslår tjäns-
teorganisationen att anse motionen besvarad.  

Beslutsunderlag  
• Tjänsteutlåtande daterat 2022-09-26 
• Beslut NKIF 2022-08-22 Motion från Socialdemokraterna - Mötesplats i 

Munka Ljungby 
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle, Kultur och fritid, daterat den 5 maj 

2022 
• Delegationsbeslut kommunstyrelsens ordförande daterat den 9 februari 2022 
• Motion från Susanne Jönsson (S) och Lars Carlsson (S) daterad den 19 decem-

ber 2022 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfull-
mäktige besluta 

att anse motionen besvarad 

Kristina Magnusson 
Kommundirektör 

Henrik Sandén 
Planeringschef 

Beslutet expedieras till: 
• Motionärerna 
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Kulturstrategisk samordnare 
Susann Toft 
468917 
Susann.Toft@engelholm.se 

Till: Nämnden för kultur, idrott och fritid 
Diarienummer: NKIF 2022/23 
Ytterligare dnr: KS 2021/502 
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande 
Datum: 2022-05-05 
 

Svar på motion gällande mötesplats i Munka Ljungby 

Ärendebeskrivning 
Susanne Jönsson (S) och Lars Karlsson (S) har inkommit med en motion om inrät-
tande av en mötesplats i Munka Ljungby där unga och äldre kan mötas för kulturell 
verksamhet. Motionen har remitterats till nämnden för kultur, idrott och fritid för 
yttrande senast den 31 augusti 2022. 

Beslutsunderlag  
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle, Kultur och fritid, daterat den 5 maj 

2022 
• Delegationsbeslut kommunstyrelsens ordförande daterat den 9 februari 2022 
• Motion från Susanne Jönsson (S) och Lars Carlsson (S) daterat den 19 decem-

ber 2022 

Utredning 
Socialdemokraterna har genom Susanne Jönsson och Lars Carlsson föreslagit att 
en mötesplats i Munka Ljungby ska inrättas. Syfte är att stärka den sociala utveck-
lingen i Munka Ljungby genom ett större utbud av aktiviteter som kan leda till 
ökad gemenskap för medborgarna.   

Munka Ljungby är kommunens största tätort och på orten finns flera platser som 
stimulerar till aktivitet och gemenskap. Inom idrottsområdet kan orten erbjuda  
badhus, idrottshall, motorbana, tennisbanor, golfbana samt en ridanläggning.   
I idrottshallen bedriver Munka IBK även fritidsgårdsverksamhet på uppdrag av 
kommunen. För friluftsintresserade finns natur- och kulturstigen Munka Möllestig 
och även utegym samt en upplyst motionsslinga. 

Inom kulturområdet finns ett kommunalt bibliotek, som är bemannat under varda-
garna men som också är meröppet vilket betyder att allmänheten har tillgång till lo-
kalen mellan 8-22 alla dagar i veckan. Bibliotek finns också på Munka Folkhög-
skola dit allmänheten inte har tillgång för boklån men som istället lockar med kul-
turprogram som föreläsningsaftnar i regi av Munka-Ljungby och Tåstarps föreläs-
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ningsförening. På orten finns även ett galleri, Galleri Pictor, som visar samtids-
konst av både nationella och internationella konstnärer. Strax utanför Munka 
Ljungby finns Heagården som är ett museum som erbjuder olika publika arrange-
mang, samt möjlighet att boka lokal för privata högtider.  

Med det sagt kan vi konstatera att Munka Ljungby erbjuder ett flertal generationsö-
verskridande mötesplatser samtidigt som det kan finnas anledning att lite närmare 
undersöka om en förstärkt samverkan kan leda till att de faktiska mötesplatserna 
lockar fler och vid fler tillfällen.  

En torsdag i maj träffades representanter för biblioteket, Svenska kyrkan, Munka 
Ljungby Innebandyklubb, studieförbundet ABF och tjänsteperson från Kultur och 
fritid för att identifiera gemensamma beröringspunkter som skulle kunna bidra till 
ökad samverkan. Det kan i sin tur stärka ortens befintliga mötesplatser som därige-
nom kan bli mer attraktiva för både yngre och äldre.  

Munka Ljungby Folkhögskolan var inbjuden men blev förhindrad. Representanter 
från Heagården inviterades inte till detta möte då vi i första hand koncentrerade 
oss på de mest centrala platserna. 

Mötets deltagare kunde snabbt enas kring att åldersgruppen 8-12 år i allmänhet är 
svårast att nå, och flickorna i synnerhet. Representant för Munka IBK vittnar om 
att det är mest pojkar som kommer till deras aktiviteter, vilket för övrigt riktar sig 
till målgruppen 12-16 år. Församlingspedagog för Svenska kyrkan ser att kyrkan 
ofta tappar sina deltagare i mellanstadiet, men att aktiviteter som exempelvis pyssel 
visar sig locka både unga och äldre. Representanter från ABF informerar om att 
studieförbundet har viss samverkan med PRO på orten och är positiv till ökat sam-
arbete på olika sätt. ABF informerade vidare om satsningar för barn och unga, 
samt insatser gällande nyanlända från Ukraina just nu är ett prioriterat område.  

Förslag på samverkan 
Genom att identifiera aktiviteter som lockar de yngre, och framför allt både flickor 
och pojkar, kan en plattform skapas som i nästa skede även kan involvera de äldre. 
En förslagslåda där barn och unga kan lämna sina önskemål på vilka aktiviteter de 
vill se på orten föreslås finnas på biblioteket, i församlingshemmet och på fritids-
gården. Parallellt med insamlandet av de ungas synpunkter planerats för fyra olika 
aktiviteter under höstterminen för kicka igång samverkan mellan fritidsgård, biblio-
tek och Svenska kyrkan.  
 

1. VR och pizza 
Plats: Munka Ljungby bibliotek  
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Arrangör: biblioteket i samverkan med Munka IBK, Svenska kyrkan och 
ABF 
 

2. Lär dig självförsvar 
Plats: Munka Ljungby bibliotek 
Arrangör: ABF i samverkan med biblioteket, Munka IBK och Svenska kyr-
kan 
 

3. TikTok-dans 
Plats: Munkahallen som aktivitet under Kulturveckan (v 44).  
Arrangör: Munka IBK i samverkan med ABF och kommunen 
 

4. Julpyssel för alla 
Plats: Församlingshemmet. Arrangör: Svenska kyrkan i samverkan med 
Munka IBK 

Genom att stärka och utveckla samverkan mellan kommun och civilsamhället gyn-
nas en mer hållbar utveckling som bidrar till både ökad folkhälsa och att intentio-
nerna i barnkonventionen beaktas. Då denna motion avser en tätort utanför cen-
tralorten påverkas även landsbygden på ett positivt sätt.    

Förslag till beslut 
Nämnden för kultur, idrott och fritid föreslår kommunstyrelsen föreslå kommun-
fullmäktige besluta 

att med hänvisning till ovanstående utredning med förslag på utvecklad samverkan 
anse motionen besvarad.  

Maria Birgander 
Verksamhetschef Kultur och fritid 

Susann Toft 
Kulturstrategisk samordnare 

Beslutet expedieras till: 
• Susanne Jönsson, (S) och Lars Carlsson (S) 
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NKIF § 61 Dnr. NKIF 2022/23, KS 2021/502 

Motion från Socialdemokraterna - Mötesplats i Munka 
Ljungby 

Ärendebeskrivning 
Susanne Jönsson (S) och Lars Karlsson (S) har inkommit med en motion om 
inrättande av en mötesplats i Munka Ljungby där unga och äldre kan mötas för 
kulturell verksamhet. Motionen har remitterats till nämnden för kultur, idrott och 
fritid för yttrande senast den 31 augusti 2022. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle, Kultur och fritid, daterat den 5 maj 

2022 
• Delegationsbeslut kommunstyrelsens ordförande daterat den 9 februari 2022 
• Motion från Susanne Jönsson (S) och Lars Carlsson (S) daterad den 19 

december 2022 

Föredragande tjänsteperson 
Susann Toft, kulturstrategisk samordnare, redogör för ärendet.  

Yrkande 
Susanne Jönsson (S) och Tommy Jönsson (S) yrkar bifall till motionen.  

Christina Hanstål (M), Viktoria Österling (C), Lars Rask (KD),  
Johnny Hagman (M) och Mats Sahlin (SD) yrkar bifall till föreliggande förslag att 
med hänvisning till tjänsteutlåtandets utredning med förslag på utvecklad 
samverkan anse motionen besvarad.  

Proposition och omröstning 
Ordförande Charlotte Engblom-Carlsson (L) ställer proposition på dels  
Christina Hanståls (M) m.fl. yrkande, dels Susanne Jönssons (S) m.fl. yrkande och 
finner att nämnden bifaller Christina Hanståls (M) m.fl. yrkande. 

 

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 
2022-08-22 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Omröstning begärs. Nämnden bifaller följande propositionsordning: 
JA-röst för bifall till föreliggande förslag att med hänvisning till tjänsteutlåtandets 
utredning med förslag på utvecklad samverkan anse motionen besvarad.  
NEJ-röst för bifall till motionen.  
Omröstningen utfaller med 8 JA-röster mot 3 NEJ-röster.  

 
LEDAMÖTER 

 
ERSÄTTARE                                    

 
JA 

 
NEJ 

 
AVSTÅR 

 
Christina Hanstål (M) 

 
 

 
1 

  

  
Susanne Jönsson (S) 

 
 

  
1 

 

  
Göran Claesson (SD) 

 
Robert Persson (SD) 

 
1 

  

  
Johnny Hagman (M) 

  
1 

  

 
Susanne Resmark (M) 

 
 

 
1 

  

 
Kitty Olofsson (S) 

   
1 

 

  
Ulf Mattsson (C) 

 
Viktoria Österling (C) 

 
1 

  

  
Mats Sahlin (SD) 

 
 

 
1 

  

  
Tina Chervén (KD) 

 
Lars Rask (KD) 

 
1 

  

  
Tommy Jönsson (S) 

 
 

  
1 

 

 
Charlotte Engblom-Carlsson, 
ordf. (L) 

 
 

 
1 

  

Summa:  8 3 - 
 

Beslut 
Nämnden för kultur, idrott och fritid föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att med hänvisning till tjänsteutlåtandets utredning med förslag på utvecklad 
samverkan anse motionen besvarad. 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 
2022-08-22 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Reservation 
Susanne Jönsson (S) och Tommy Jönsson (S) reserverar sig mot beslutet:  
” Om man läser utredningen som tydligt talar om att man kan stärka och utveckla 
samverkan mellan kommunen och civilsamhället gynnas en mer hållbar utveckling 
som bidrar till både ökad folkhälsa och att intentionerna i barnkonventionen 
beaktas. Då vår motion avser en tätort utanför centralorten så påverkas även 
landsbygden på ett positivt sätt och det civilsamhället gärna vill samarbeta med en 
gemensam mötesplats i Munka Ljungby så anser vi socialdemokrater att motionen 
skall bifallas och att man fortsätter arbetet med att utveckla samarbetet mellan 
kommun och civilsamhället.” 

Beslutet ska expedieras till 
• Kommunstyrelsen 



ANGELHOLMS KOMMUN
KOMMUNSryRELSEN

2021 -12- ?. ro /Ø.

Socia ldernokraiärnä
FRAMTIDSPART¡[] I Är'¡GELI=I oLM

Motion till Kommunfullmäktige i Ängelholms Kommun 2021-12-19

Socialdemokraterna vill att det inrättas en mötesplats i Munka-Liungby där
unga och äldre kan mötas, fika, samtala, spela spel, àgna sig åt annan
kulturell verksamhet eller bata umgås.

Munka-Liungby är en växande tätort och det behövs fler mötesplatser.
Ungdomsgården atffaherar ftamför allt de äldre ungdomarna och vi har fått
till oss att yngre ungdomar avsrår från deltagande.

Mötesplatser mellan generationer och breda aktiviteter bidrar till ökad
trygghet och en god samhällsutveckling. Vi vill stärka den sociala
utvecklingen i Munka-Liungby genom ett utökat utbud av aktiviteter med
målet att skapa näwerk och gemenskap för medborgarna.

Socialdemokraterna yrkar:

Att en mötesplats ska inrättas i Munka-Liungby.

Socialdemokra Angelholm

son

Grupple dare terna i kultur, idrott och fritid

Cadsson

Gruppledare för barn och utbildningsnämnden



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-10-12 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KSAU § 173 Dnr. KS 2022/138 

Motion från Susanne Jönsson (S) gällande 
konstgräsplan i Munka Ljungby 

Ärendebeskrivning 
Susanne Jönsson (S) har inkommit med en motion om att anlägga konstgräsplan på 
Munka Ljungby IP samt att belysningen på planen ska anpassas för att kunna spela 
under vinterhalvåret. Med hänvisning till en växande tätort och ett behov av 
uppsamlingsplats för idrottsutövande belyser motionen ett behov av att möjliggöra 
kontinuitet i idrottsutövande i Munka Ljungby.  

Som motionen redogör är Munka Ljungby en tätort som växer fort och kommunen 
ser behovet av god tillgång till idrott och vikten av närhet till olika aktivitetsplatser i 
alla delar av kommunen. Motionen har behandlats utifrån den redogjorda 
framställan, vilket stämmer överens med tjänsteorganisationens intentioner och 
därmed kommer motionens önskemål att tas med i funktionsprogrammet för 
kommande politiskt beslut. Således föreslår tjänsteorganisationen att avslå 
motionen och invänta kommande politiskt beslut gällande utformningen av 
utemiljön i anslutning till nuvarande idrottsplats och den nya skolan. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat 2022-09-26 
• Beslut NKIF 2022-08-22 Motion från Susanne Jönsson (S) gällande konstgräs-

plan i Munka Ljungby 
• Tjänsteutlåtande från huvuduppdrag Samhälle, Kultur och fritid, daterat den 10 

augusti 2022 
• Delegationsbeslut kommunstyrelsens ordförande daterat den 6 april 2022 
• Motion från Socialdemokraterna inkommen den 28 februari 2022 

Yrkande 
Ordförande Robin Holmberg (M) med instämmande från, Liss Böcker (C), Patrik 
Olsson (SD) och Linda Persson (KD) yrkar att kommunfullmäktige ska föreslås 
anse motionen besvarad.  

Lars Nyander (S) yrkar bifall till motionen.  



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-10-12 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Proposition och omröstning 
Ordförande ställer sitt yrkande om att kommunfullmäktige föreslås anse motionen 
besvarad mot Lars Nyanders (S) yrkande om att kommunfullmäktige ska föreslås 
bifalla motionen. 

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller ordförandens 
yrkande. Votering begärs. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner följande propositionsordning: Ja-röst 
för bifall till ordförandens yrkande och Nej-röst för bifall till Lars Nyanders (S) 
yrkande. 

Voteringen utfaller enligt följande: 
 

 

 
Kommunstyrelsen bifaller därmed ordförandes yrkande, om att 
kommunfullmäktige ska föreslås besluta att anse motionen besvarad. 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta  
 
att anse motionen besvarad.  

Reservation 
Lars Nyander (S) reserverar sig mot beslutet i förmån för eget yrkande. 

Vi Socialdemokrater reserverar oss till förmån för motionen. Motionens syfte är att 
kunna utöka möjligheterna till idrott både för föreningar och för den kommande 
grundskolan. Det tjänsteutlåtande som följer motionen bekräftar både 
problembeskrivningen och lösningen som motionen föreslår. Att det i samband 
med att den nya grundskolan byggs även etableras nya konstgräsplaner som kan 
serva både skolan och ortens föreningsliv. Vi socialdemokrater blir därför 
förvånade när den politiska majoriteten väljer att avslå motionen.  

Ledamöter Ja Nej 
Robin Holmberg (M) X  
Liss Böcker (C)  X  
Lars Nyander (S) 

 
X 

Linda Persson (KD) X  
 

Patrik Olsson (SD) X  
Resultat 4 1 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-10-12 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

För Socialdemokraterna 

Lars Nyander 

Beslutet ska expedieras till 
• Motionären 
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ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00   engelholm.se 

Nämndsekreterare 
Abdirizak Yusuf Muhamed 
0431-46 81 64 
abdirizak.yusufmuhamed@engelholm.se 

Till: Kommunstyrelsen 
Diarienummer: KS 2022/138 
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande 
Datum: 2022-09-26 
 

Motion från Susanne Jönsson (S) gällande konstgräs-
plan i Munka Ljungby 

Ärendebeskrivning 
Susanne Jönsson (S) har inkommit med en motion om att anlägga konstgräsplan på 
Munka Ljungby IP samt att belysningen på planen ska anpassas för att kunna spela 
under vinterhalvåret. Med hänvisning till en växande tätort och ett behov av upp-
samlingsplats för idrottsutövande belyser motionen ett behov av att möjliggöra 
kontinuitet i idrottsutövande i Munka Ljungby.  

Som motionen redogör är Munka Ljungby en tätort som växer fort och kommu-
nen ser behovet av god tillgång till idrott och vikten av närhet till olika aktivitets-
platser i alla delar av kommunen. Motionen har behandlats utifrån den redogjorda 
framställan, vilket stämmer överens med tjänsteorganisationens intentioner och 
därmed kommer motionens önskemål att tas med i funktionsprogrammet för kom-
mande politiskt beslut. Således föreslår tjänsteorganisationen att avslå motionen 
och invänta kommande politiskt beslut gällande utformningen av utemiljön i an-
slutning till nuvarande idrottsplats och den nya skolan. 

Beslutsunderlag  
• Tjänsteutlåtande daterat 2022-09-26 
• Beslut NKIF 2022-08-22 Motion från Susanne Jönsson (S) gällande konstgräs-

plan i Munka Ljungby 
• Tjänsteutlåtande från huvuduppdrag Samhälle, Kultur och fritid, daterat den 10 

augusti 2022 
• Delegationsbeslut kommunstyrelsens ordförande daterat den 6 april 2022 
• Motion från Socialdemokraterna inkommen den 28 februari 2022 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfull-
mäktige besluta 

att avslå motionen. 
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Kristina Magnusson 
Kommundirektör 

Henrik Sandén 
Planeringschef 

Beslutet expedieras till: 
• Motionären 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 
2022-08-22 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

NKIF § 62 Dnr. NKIF 2022/38, KS 2022/138 

Motion från Susanne Jönsson (S) gällande 
konstgräsplan i Munka Ljungby 

Ärendebeskrivning 
Socialdemokraterna har den 28 februari 2022 inkommit med en motion gällande 
anläggandet av konstgräsplaner och belysning på idrottsplatsen i Munka Ljungby. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande från huvuduppdrag Samhälle, Kultur och fritid, daterat den  

10 augusti 2022 
• Delegationsbeslut kommunstyrelsens ordförande daterat den 6 april 2022 
• Motion från Socialdemokraterna inkommen den 28 februari 2022 

 

Föredragande tjänsteperson 
Enhetschef Peter Björkqvist redogör för ärendet.  

Yrkande 
Susanne Jönsson (S) och Tommy Jönsson (S) yrkar bifall till motionen.  

Christina Hanstål (M), Johnny Hagman (M), Mats Sahlin (SD), Lars Rask (KD) och 
Viktoria Österling (C) yrkar bifall till föreliggande förslag, d.v.s. att motionen ska 
avslås för att invänta kommande politiskt beslut gällande utformningen av 
utemiljön i anslutning till nuvarande idrottsplats och den nya skolan.   

Proposition och omröstning 
Ordförande Charlotte Engblom-Carlsson (L) ställer proposition på dels  
Christina Hanståls (M) m.fl. yrkande, dels Susanne Jönssons (S) m.fl. yrkande och 
finner att nämnden bifaller Christina Hanståls (M) m.fl. yrkande. 

 

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 
2022-08-22 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Omröstning begärs. Nämnden bifaller följande propositionsordning: 
JA-röst för bifall till föreliggande förslag, d.v.s. att motionen ska avslås för att 
invänta kommande politiskt beslut gällande utformningen av utemiljön i anslutning 
till nuvarande idrottsplats och den nya skolan. 
NEJ-röst för bifall till motionen.  
Omröstningen utfaller med 8 JA-röster mot 3 NEJ-röster.  

 
LEDAMÖTER 

 
ERSÄTTARE                                    

 
JA 

 
NEJ 

 
AVSTÅR 

 
Christina Hanstål (M) 

 
 

 
1 

  

  
Susanne Jönsson (S) 

 
 

  
1 

 

  
Göran Claesson (SD) 

 
Robert Persson (SD) 

 
1 

  

  
Johnny Hagman (M) 

  
1 

  

 
Susanne Resmark (M) 

 
 

 
1 

  

 
Kitty Olofsson (S) 

   
1 

 

  
Ulf Mattsson (C) 

 
Viktoria Österling (C) 

 
1 

  

  
Mats Sahlin (SD) 

 
 

 
1 

  

  
Tina Chervén (KD) 

 
Lars Rask (KD) 

 
1 

  

  
Tommy Jönsson (S) 

 
 

  
1 

 

 
Charlotte Engblom-Carlsson, 
ordf. (L) 

 
 

 
1 

  

Summa:  8 3 - 
 

Beslut 
Nämnden för kultur, idrott och fritid föreslår kommunstyrelsen förslå 
kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen och invänta kommande politiskt beslut gällande utformningen 
av utemiljön i anslutning till nuvarande idrottsplats och den nya skolan. 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 
2022-08-22 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Reservation 
Susanne Jönsson (S) och Tommy Jönsson (S) reserverar sig mot beslutet: 
” Vi socialdemokrater anser att motionen skall vara bifallen, vi anser att det är bra 
att man i ett tidigt stadium gör en utredning som kan anpassas till den nya skolan, 
det ena utesluter inte det andra. Vi kommer även behandla ett medborgare förslag 
som har samma intuitioner som vår motion.” 

Beslutet ska expedieras till 
• Kommunstyrelsen 
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262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 
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Enhetschef 
Peter Björkqvist 
468952 
peter.bjorkqvist@engelholm.se 

Till: Nämnden för kultur, idrott och fritid 
Diarienummer: NKIF 2022/38 
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande 
Datum: 2022-08-10 
 

Svar på motion gällande konstgräsplan i Munka 
Ljungby 

Ärendebeskrivning 
Socialdemokraterna har den 28 februari 2022 inkommit med en motion gällande 
anläggandet av konstgräsplaner och belysning på idrottsplatsen i Munka Ljungby. 

Beslutsunderlag  
• Tjänsteutlåtande 10 augusti 2022 
• Motion från Socialdemokraterna 28 februari 2022 

 

Utredning 
Motionen beskriver vikten av god tillgång till idrott över hela kommunen och beto-
nar att möjligheten till fysisk aktivitet året om leder till bättre folkhälsa och engage-
rade ungdomar. Den beskriver även att Munka Ljungby växer snabbt och att det är 
viktigt med närhet till de olika aktivitetsplatserna. Det är också av vikt att utbudet 
är varierat för att nå så många som möjligt. 

Exempel på befintliga föreningar i Munka Ljungby som bedriver barn- och ung-
domsverksamhet förutom fotbollsföreningen är innebandyföreningen MIBK, kara-
teföreningen Bushido, Munka Ljungby Ridklubb, Munka Ljungby tennisklubb 
samt simföreningen ÄSS med verksamhet på Toftabadet. En bit utanför Munka 
Ljungby finns det en motorcrossförening, MK Stencrossarna och en golfbana där 
Ängelholms Golfklubb håller till. 

En konsekvens av att Munka Ljungby växer snabbt är att föreningarna växer och 
behöver tillgång till fler tider på ex. fotbollsplaner. En konstgräsplan tåler mer sli-
tage jämfört med naturgräs och kan nyttjas under hela året.  

Det finns även ett stort behov av ytterligare en skola i Munka Ljungby då Tofta-
skolan i nuläget är hårt belastad. Planeringen är i full gång för en grundskola med 
plats för minst 500 elever strax norr om idrottsplatsen. Läget är strategiskt placerat 
då det redan finns en idrottshall och en idrottsplats som kommer att nyttjas av sko-
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lan under dagtid. Enligt kommunens planenhet kommer detaljplanen vinna laga 
kraft efter årsskiftet. Fastighetsenheten arbetar tillsammans med Lärande och familj 
och Kultur och fritid med funktionsprogrammet för både ute- och innemiljön. Po-
litiska beslut är nödvändiga för fastställandet av vad som ska ingå i inne- respektive 
utemiljön. 

Önskemålet som framfördes i motionen överensstämmer med tjänsteorganisatio-
nens intentioner och kommer att tas med i funktionsprogrammet för kommande 
politiskt beslut. 

 

Förslag till beslut 
 

Nämnden för kultur, idrott och fritid föreslår kommunstyrelsen  

Att avslå motionen och invänta kommande politiskt beslut gällande utformningen 
av utemiljön i anslutning till nuvarande idrottsplats och den nya skolan. 

Maria Birgander 
Verksamhetschef Kultur och fritid 

Peter Björkqvist 
Enhetschef bad, idrott och fritid 

 

Beslutet expedieras till: 
Susann Jönsson, Socialdemokraterna Ängelholm 



Motion gällande konstgräsplan i Munka-Ljungby

Ar'¡ceIHoLMS KoMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

2022 -t2_ ?.8

nn,."..?"?.? * I f""{

Tillgång till idrott över hela kommunen är avgörande av flera olika anledningar. Det
handlar om folkhälsa och att få ungdomar engagerade i fysisk aktivitet. Det är viktigt
att Angelholm som en växande kommun också kan erbjuda god service och närhet
till aktiviteter i tätorterna.

Munka-Ljungby växer snabbt och är en tätort med stort uppsamlingsområde. Genom
att erbjuda ytor som klarar spel under hela året kan fotbollssäsongen förlängas,
tillgången till träning ökar och det blir en bättre kontinuitet i idrottsutövningen. En
satsning på idrottsplatsen är något som både gynnar föreningslivet och den nya
grundskolan som kan nyttja området. Det skulle kunna förbättra idrottsutövning både
under och efter skoltid Genom att anlägga konstgräsplaner på Munka Ljungby lP kan
flera föreningar i närområdet ges möjligheter till att bedriva verksamhet året runt.

Därför yrkar Socialdemokraterna i Angelholm

Att: konstgräsplaner anläggs på Munka Ljungby lP.
Att. belysningen anpassas för att kunna spela även under vinterhalvåret.

n
Socialdem okra|#rna
f L-7:_-

,"Jkr(.( Wt.,
Susanne Jönsson



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-10-12 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KSAU § 174 Dnr. KS 2022/433 

Förnyat tomtpris för kommunala bostadstomter i 
Strövelstorp 

Ärendebeskrivning 
Inom fastigheten Strövelstorp 5:6 samt Strövelstorp 5:162 i Strövelstorp återstår ett 
område för totalt 17 villatomter enligt gällande detaljplan, DP 1064. Villatom-terna 
ingår i den andra och sista planlagda etappen för utbyggnaden av Klockare-gården. 
Infrastrukturen inom området är under utbyggnad och avsikten är att fördela vil-
latomterna genom tomtkön vintern/vår 2023. Innan försäljningen påbörjas behö-
ver ett nytt tomtpris fastställas. 
Föreslaget nytt pris är 500 000 kronor (exklusive anläggningsavgift för vatten och 
avlopp) per tomt. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande 2022-09-22 
• Kartskiss 

Yrkande 
Lars Nyander (S) och Liss Böcker (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfull-
mäktige besluta 

att fastställa nytt tomtpris för villatomter inom Strövelstorp etapp 2 till 500 000 
kronor (exklusive anläggningsavgift för vatten och avlopp). 

Beslutet ska expedieras till 
• Mark-och exploateringsenheten. 
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Mark- och Exploateringsingenjör 
Johanna Lundblad 
0431-46 89 73 
johanna.lundblad@engelholm.se 

Till: Kommunstyrelsen 
Diarienummer: KS 2022/433 
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande 
Datum: 2022-09-22 
 

Förnyat tomtpris för kommunala bostadstomter i 
Strövelstorp 

Ärendebeskrivning 
Inom fastigheten Strövelstorp 5:6 samt Strövelstorp 5:162 i Strövelstorp återstår ett 
område för totalt 17 villatomter enligt gällande detaljplan, DP 1064. Villatomterna 
ingår i den andra och sista planlagda etappen för utbyggnaden av Klockaregården. 

Infrastrukturen inom området är under utbyggnad och avsikten är att fördela villa-
tomterna genom tomtkön vintern/vår 2023. Innan försäljningen påbörjas behöver 
ett nytt tomtpris fastställas. 

Föreslaget nytt pris är 500 000 kronor (exklusive anläggningsavgift för vatten och 
avlopp) per tomt. 

Beslutsunderlag  
• Tjänsteutlåtande 2022-09-22 
• Kartskiss 

Utredning 
Tomterna i den första etappen såldes mellan år 2019 till 2020. Det senaste beslu-
tade tomtpriset för en villatomt på området är 325 000 kr inklusive anläggningsav-
giften för vatten och avlopp (KS 2015/103), 237 000 kr exklusive anläggningsavgift 
för vatten och avlopp.  

De senaste åren har intresset för villatomterna i Ängelholms förorter, Strövelstorp, 
Munka Ljungby och Hjärnarp ökat. Tidigare beslutat tomtpris är inte längre mark-
nadsmässigt då det understiger nuvarande taxeringsvärde för tomterna. Därför bör 
priserna höjas inför försäljning av den nya etappen. 
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När kommunen är markägare har kommunen inte rätt att sälja mark för bostäder 
till underpris. Försäljningen ska ske med hänsyn tagen till EU:s statstödsegler och 
kommunallagens förbud att gynna enskilda näringsidkare. Det innebär att försälj-
ning i princip måste ske till marknadspris. 

Kommunfullmäktige har under förra året beslutat om nytt tomtpris för de kom-
munala tomterna på Jordgubbsfältet i Munka Ljungby (KS 2020/584) samt för 
tomterna i Hjärnarp (KS 2021/409). Det beslutade tomtpriset för Munka Ljungby 
är 600 000 kr och för Hjärnarp 475 000 kr. Samtliga beslutade tomtpriser är exklu-
sive anläggningsavgift för vatten och avlopp. I tomtpriset för tomterna i Hjärnarp 
har hänsyn också tagits till att det utgår en planavgift i samband med bygglovet.   

Utifrån ovan bedömer mark- och exploateringsenheten att ett marknadsmässigt 
pris för de nya villatomterna i Strövelstorp bör fastställas till 500 000 kronor (ex-
klusive anläggningsavgift för vatten och avlopp). Någon planavgift utgår inte.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfull-
mäktige besluta 

att fastställa nytt tomtpris för villatomter inom Strövelstorp etapp 2 till 500 000 
kronor (exklusive anläggningsavgift för vatten och avlopp). 

Niklas Lidström 
Mark-och exploateringschef 

Eva Sturesson 
Huvuduppdragschef 

Beslutet expedieras till: 
• Mark-och exploateringsenheten. 
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2022-10-12 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KSAU § 175 Dnr. KS 2019/274 

Köpeavtal för del av Ängelholm 3:136, Jernhusen 
Stationer AB, ny bussangöring, Stationsområdet, 
Ängelholm 

Ärendebeskrivning 
Jernhusen Stationer AB äger fastigheten Ängelholm 3:136. Ängelholms kommun 
äger fastigheterna Ängelholm 3:46, 3:49, 3:51, 3:95 samt Sockerbruket 11 och 14. 
Samtliga fastigheter omfattas av planprogram för Stationsområdet. Diskussioner 
mellan Kommunen och Jernhusen har förts under flera år kring vilka möjligheter 
det finns att exploatera i området.  

Kommunen och Jernhusen tecknade 2019 en avsiktsförklaring (dnr 2019/274), 
med huvudsyftet att enas kring riktlinjer och lägga fast förutsättningar för parternas 
fortsatta utredningar, förhandlingar och samarbeten. Avsiktsförklaringen reglerade 
de stora dragen för markbyten, ersättningsnivåer, fördelning av kostnader och 
villkor i framtida överlåtelseavtal.  

Kommunen önskar genom detaljplan för del av Ängelholm 3:49 m.fl., 
Stationsområdet, Ängelholm (KS 2017/709, PL 17-0017) skapa förutsättningar för 
byggnation av ett nytt busstorg för region-och stadsbusstrafik söder om 
stationshuset, samt ombyggnation av Järnvägsgatan mellan Sockerbruksgatan och 
Landshövdingevägen. 

Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med Jernhusen Stationer AB, 
upprättat förslag till köpeavtal rörande aktuell marköverlåtelse i linje med beslutad 
avsiktsförklaring och ny detaljplan. Avtalet är undertecknat av Jernhusen Stationer 
AB. 

Beslutsunderlag 
o Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 21 september 2022 
o Köpeavtal avseende del av Ängelholm 3:136 (bussangöring) med bilagor 
o Kartskiss över markbyten 
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o Illustration busstorg 

Föredragande tjänsteperson 
Sara Elmefjärd, mark- och exploateringsingenjör 

Yrkande 
Lars Nyander (S), Liss Böcker (C), Linda Persson (KD) och Patrik Olsson (SD) 
yrkar bifall till föreliggande förslag.  

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att godkänna upprättat förslag till Köpeavtal avseende del av Ängelholm 3:136 

att mark- och exploateringschef bemyndigas att underteckna eventuellt framtida 
avtal om annat tillträdesdatum än vad som anges i köpeavtalet 

Beslutet ska expedieras till 
• Mark- och exploateringsenheten med köpeavtal i original. 
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Mark- och exploateringsingenjör 
Sara Elmefjärd 
0431-46 89 87 
Sara.elmefjard@engelholm.se 

Till: Kommunstyrelsen 
Diarienummer: KS 2019/274 
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande 
Datum: 2022-09-21 
 

Köpeavtal för del av Ängelholm 3:136, Jernhusen Sta-
tioner AB, ny bussangöring, Stationsområdet,    Äng-
elholm   

 
Ärendebeskrivning 
Jernhusen Stationer AB äger fastigheten Ängelholm 3:136. Ängelholms kommun 
äger fastigheterna Ängelholm 3:46, 3:49, 3:51, 3:95 samt Sockerbruket 11 och 14. 
Samtliga fastigheter omfattas av planprogram för Stationsområdet. Diskussioner 
mellan Kommunen och Jernhusen har förts under flera år kring vilka möjligheter 
det finns att exploatera i området.  

Kommunen och Jernhusen tecknade 2019 en avsiktsförklaring (dnr 2019/274), 
med huvudsyftet att enas kring riktlinjer och lägga fast förutsättningar för parternas 
fortsatta utredningar, förhandlingar och samarbeten. Avsiktsförklaringen reglerade 
de stora dragen för markbyten, ersättningsnivåer, fördelning av kostnader och vill-
kor i framtida överlåtelseavtal.  

Kommunen önskar genom detaljplan för del av Ängelholm 3:49 m.fl., Stationsom-
rådet, Ängelholm (KS 2017/709, PL 17-0017) skapa förutsättningar för byggnation 
av ett nytt busstorg för region-och stadsbusstrafik söder om stationshuset, samt 
ombyggnation av Järnvägsgatan mellan Sockerbruksgatan och Landshövdingevä-
gen. 

Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med Jernhusen Stationer AB, 
upprättat förslag till köpeavtal rörande aktuell marköverlåtelse i linje med beslutad 
avsiktsförklaring och ny detaljplan. Avtalet är undertecknat av Jernhusen Stationer 
AB. 
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Beslutsunderlag  
o Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 21 september 2022 
o Köpeavtal avseende del av Ängelholm 3:136 (bussangöring) med bilagor 
o Kartskiss över markbyten 
o Illustration busstorg 

Utredning 
Detaljplan för del av Ängelholm 3:49 m.fl., Stationsområdet, Ängelholm (KS 
2017/709, PL 17-0017), omfattar nytt busstorg för region-och stadsbusstrafik sö-
der om stationshuset, ombyggnation av Järnvägsgatan mellan Sockerbruksgatan 
och Landshövdingevägen, gång-och cykelväg i anslutning till Järnvägstunneln samt 
en ny stadsdelspark i Stationsområdet  

En förutsättning för att skapa plats för ny bebyggelse i stationsområdet är att nuva-
rande bussangöring får en ny placering söder om stationshuset. Planförslaget möj-
liggör för nytt busstorg i direkt anslutning till den nya gångbron över spåren. Den 
nya placeringen söder om stationshuset ger goda förutsättningar för smidiga byten 
mellan tåg och buss samtidigt som kopplingen mellan stadskärnan och stationen 
stärks då busstorget flyttar närmre centrum, se illustration busstorg. 

För att möjliggöra exploatering kopplad till detaljplan för Detaljplan för del av 
Ängelholm 3:49 m.fl., Stationsområdet, Ängelholm, krävs beslut i följande ärenden: 

1. KS dnr 2019/274 Markförvärv mellan Ängelholms kommun och Jernhu-
sen Stationer AB, Stationsområdet, Ängelholm  
Ängelholms kommun genom Mark- och exploateringsenheten, har tillsam-
mans med Jernhusen Stationer AB upprättat förslag till köpeavtal rörande 
område söder om stationsbyggnad i Stationsområdet. Detta i linje med tidi-
gare beslutad avsiktsförklaring samt ny detaljplan för del av Ängelholm 
3:49 m.fl., Stationsområdet, Ängelholm. 
 

2. KS dnr 2022/483 Köpeavtal för del av Ängelholm 3:2, Trafikverket 
Ängelholms kommun genom Mark- och exploateringsenheten, har tillsam-
mans med Trafikverket upprättat förslag till köpeavtal rörande parkerings-
yta och mindre område söder om stationsbyggnad i Stationsområdet. Detta 
i linje med ny detaljplan för del av Ängelholm 3:49 m.fl., Stationsområdet, 
Ängelholm. 
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3. KS dnr 2017/709 Antagande av detaljplan för del av Ängelholm 3:49 m.fl., 
Stationsområdet, Ängelholm  
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnationen av ett nytt busstorg 
för region-och stadsbusstrafik söder om stationshuset samt ombyggnation 
av Järnvägsgatan mellan Sockerbruksgatan och Landshövdingevägen. Syftet 
är också att möjliggöra för en ny gång-och cykelväg i anslutning till Järn-
vägstunneln samt en ny stadsdelspark i Stationsområdet. 
 

Marköverlåtelse 
Ängelholms kommun och Jernhusen Stationer AB. tecknade 2019 en avsiktsförkla-
ring, (dnr 2019/274), med huvudsyftet att enas kring riktlinjer och lägga fast förut-
sättningar för parternas fortsatta utredningar, förhandlingar och samarbeten. De 
stora dragen för markbyten, ersättningsnivåer, fördelning av kostnader och villkor i 
framtida överlåtelseavtal reglerades. Upprättat köpeavtal följer intentionerna i av-
siktsförklaringen. 

Överlåtelsen är villkorad av att detaljplan för del av Ängelholm 3:49 m.fl., Sta-
tionsområdet, Ängelholm vinner laga kraft. 

Tillträde 
Ängelholms kommun ska tillträda aktuellt område 40 kalenderdagar efter att 
detaljplan för del av Ängelholm 3:49 m.fl., Stationsområdet, Ängelholm vin-
ner laga kraft, eller annan dag som parterna skriftligen avtalar.  

Ersättningar 
Ersättning ska i enlighet med avsiktsförklaringen utgå med 200 kr/m² för ak-
tuellt område för ny bussangöring. Ängelholms kommun ska enligt köpeavta-
let betala en köpeskilling om totalt 250 000 kronor.  

Markföroreningar 
Om förorenade massor i överlåten mark skulle finnas i en koncentration som 
kräver sanering för den i Detaljplanen tillåtna användningen svarar den part 
som ägde marken före marköverföringarna. Parterna är överens om att sane-
ring ska ske till nivå mindre känslig markanvändning (MKM). 

Den part som exploaterar området svarar för utredning, schaktarbeten, sorte-
ring och transporter upp till sammanlagt 50 000 kronor. Om kostnaden för 
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sanering överstiger 50 000 kronor svarar tidigare ägare för den överskjutande 
delen. Den som exploaterar svarar för arbetet som hänförs till transporter och 
upptagning av massorna. Kostnaderna särredovisas för begäran om ersättning. 

Servitut 
Parterna är i köpeavtalet överens om att servitut ska bildas för Jernhusens be-
fintliga ledningsanläggning (avloppsledning) inom området som Ängelholms 
kommun ska förvärva. Servitutet upprättas efter det att aktuellt område regle-
rats till kommunens fastighet. 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfull-
mäktige besluta 

att godkänna upprättat förslag till Köpeavtal avseende del av Ängelholm 3:136 

att mark- och exploateringschef bemyndigas att underteckna eventuellt framtida 
avtal om annat tillträdesdatum än vad som anges i köpeavtalet 

Eva Sturesson 
Huvuduppdragschef Kommunledning 

Niklas Lidström 
Mark- och exploateringschef 

 
Mårten Nilsson 
Mark- och exploateringschef  

Beslutet expedieras till: 
Mark- och exploateringsenheten med köpeavtal i original. 
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Illustrationsplan som visar hur det nya busstorget med ny gång- och cykelbanan under järnvägen kan 

komma att se ut. 

Illustration busstorg
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KSAU § 176 Dnr. KS 2022/483 

Köpeavtal för del av Ängelholm 3:2, Trafikverket 

Ärendebeskrivning 
Trafikverket äger fastigheten Ängelholm 3:2 som delvis omfattas av ny detaljplan 
för del av Ängelholm 3:49 m.fl., Stationsområdet, Ängelholm (KS 2017/709, PL 
17-0017). 

Kommunen önskar genom detaljplanen skapa förutsättningar för byggnation av ett 
nytt busstorg för region-och stadsbusstrafik söder om stationshuset, ombyggnation 
av Järnvägsgatan mellan Sockerbruksgatan och Landshövdingevägen samt 
ombyggnad av gång-och cykelväg i anslutning till Järnvägstunneln och parkeringsyta 
söder om Järnvägstunneln. 

Inom Trafikverkets fastighet Ängelholm 3:2 anger ny detaljplan allmän plats samt 
parkering. Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med Trafikverket, 
upprättat köpeavtal för att kommunen ska förvärva områdena som är utpekade i 
detaljplanen (område A och B). Avtalen är undertecknade av Trafikverket. 

Beslutsunderlag 
o Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 21 september 2022 
o Köpeavtal avseende delar av Ängelholm 3:136 med bilagor (område A) 
o Köpeavtal avseende delar av Ängelholm 3:136 med bilagor (område B) 
o Illustration busstorg 
o Värdebedömning 
o Värdeutlåtande, Croisette 

Föredragande tjänsteperson 
Sara Elmefjärd, mark- och exploateringsingenjör 

Yrkande 
Lars Nyander (S), Liss Böcker (C), Linda Persson (KD) och Patrik Olsson (SD) 
yrkar bifall till föreliggande förslag.  
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Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att godkänna upprättade förslag till Köpeavtal avseende delar av Ängelholm 3:2 
(område A och område B). 

Beslutet ska expedieras till 
• Mark- och exploateringsenheten med köpeavtal i original. 
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Mark- och exploateringsingenjör 
Sara Elmefjärd 
0431-46 89 87 
Sara.elmefjard@engelholm.se 

Till: Kommunstyrelsen 
Diarienummer: KS 2022/483 
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande 
Datum: 2022-09-21 
 

Köpeavtal för del av Ängelholm 3:2, Trafikverket, 
Stationsområdet, Ängelholm   

 
Ärendebeskrivning 
Trafikverket äger fastigheten Ängelholm 3:2 som delvis omfattas av ny detaljplan 
för del av Ängelholm 3:49 m.fl., Stationsområdet, Ängelholm (KS 2017/709, PL 
17-0017). 

Kommunen önskar genom detaljplanen skapa förutsättningar för byggnation av ett 
nytt busstorg för region-och stadsbusstrafik söder om stationshuset, ombyggnation 
av Järnvägsgatan mellan Sockerbruksgatan och Landshövdingevägen samt ombygg-
nad av gång-och cykelväg i anslutning till Järnvägstunneln och parkeringsyta söder 
om Järnvägstunneln. 

Inom Trafikverkets fastighet Ängelholm 3:2 anger ny detaljplan allmän plats samt 
parkering. Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med Trafikverket, upp-
rättat köpeavtal för att kommunen ska förvärva områdena som är utpekade i detalj-
planen (område A och B). Avtalen är undertecknade av Trafikverket. 

Beslutsunderlag  
o Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 21 september 2022 
o Köpeavtal avseende delar av Ängelholm 3:136 med bilagor (område A) 
o Köpeavtal avseende delar av Ängelholm 3:136 med bilagor (område B) 
o Illustration busstorg 
o Värdebedömning 
o Värdeutlåtande, Croisette 
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Utredning 
Detaljplan för del av Ängelholm 3:49 m.fl., Stationsområdet, Ängelholm (KS 
2017/709, PL 17-0017), omfattar nytt busstorg för region-och stadsbusstrafik sö-
der om stationshuset, ombyggnation av Järnvägsgatan mellan Sockerbruksgatan 
och Landshövdingevägen, gång-och cykelväg i anslutning till Järnvägstunneln, par-
keringsyta söder om Järnvägstunneln samt en ny stadsdelspark i Stationsområdet  

En förutsättning för att skapa plats för ny bebyggelse i stationsområdet är att nuva-
rande bussangöring får en ny placering söder om stationshuset. Planförslaget möj-
liggör för nytt busstorg i direkt anslutning till den nya gångbron över spåren. Den 
nya placeringen söder om stationshuset ger goda förutsättningar för smidiga byten 
mellan tåg och buss samtidigt som kopplingen mellan stadskärnan och stationen 
stärks då busstorget flyttar närmre centrum, se illustration busstorg. 

För att möjliggöra exploatering kopplad till detaljplan för Detaljplan för del av 
Ängelholm 3:49 m.fl., Stationsområdet, Ängelholm, krävs beslut i följande ärenden: 

1. KS dnr 2019/274 Markförvärv mellan Ängelholms kommun och Jernhu-
sen Stationer AB, Stationsområdet, Ängelholm  
Ängelholms kommun genom Mark- och exploateringsenheten, har tillsam-
mans med Jernhusen Stationer AB upprättat förslag till köpeavtal rörande 
område söder om stationsbyggnad i Stationsområdet. Detta i linje med tidi-
gare beslutad avsiktsförklaring samt ny detaljplan för del av Ängelholm 
3:49 m.fl., Stationsområdet, Ängelholm. 
 

2. KS dnr 2022/483 Köpeavtal för del av Ängelholm 3:2, Trafikverket 
Ängelholms kommun genom Mark- och exploateringsenheten, har tillsam-
mans med Trafikverket upprättat förslag till köpeavtal rörande parkerings-
yta och mindre område söder om stationsbyggnad i Stationsområdet. Detta 
i linje med ny detaljplan för del av Ängelholm 3:49 m.fl., Stationsområdet, 
Ängelholm. 
 

3. KS dnr 2017/709 Antagande av detaljplan för del av Ängelholm 3:49 m.fl., 
Stationsområdet, Ängelholm  
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnationen av ett nytt busstorg 
för region-och stadsbusstrafik söder om stationshuset samt ombyggnation 
av Järnvägsgatan mellan Sockerbruksgatan och Landshövdingevägen. Syftet 
är också att möjliggöra för en ny gång-och cykelväg i anslutning till Järn-
vägstunneln samt en ny stadsdelspark i Stationsområdet. 
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Marköverlåtelse 
Ängelholms kommun och Trafikverket är överens om överlåtelse av två separata 
områden av Trafikverkets fastighet Ängelholm 3:2. Båda delar är belägna söder om 
stationshuset och omfattar ett mindre område om ca 130 kvm inom ny bussangö-
ring (område A), samt befintlig parkering söder om Järnvägstunneln om ca 3 220 
kvm (område B). 

Överlåtelserna är villkorade av att detaljplan för del av Ängelholm 3:49 m.fl., 
Stationsområdet, Ängelholm vinner laga kraft. 

Tillträde 
Ängelholms kommun ska tillträda område A 30 kalenderdagar efter att detalj-
plan för del av Ängelholm 3:49 m.fl., Stationsområdet, Ängelholm vinner laga 
kraft, dock tidigast 2024-05-30. 

Ängelholms kommun ska tillträda område B 30 kalenderdagar efter att detalj-
plan för del av Ängelholm 3:49 m.fl., Stationsområdet, Ängelholm vinner laga 
kraft, dock tidigast 2024-01-01. 

Ersättningar 
Ängelholms kommun ska enligt köpeavtalen betala en köpeskilling om totalt  
2 900 000 kronor. Köpeskillingen är uppdelad enligt följande: 3 100 kr för 
område A och 2 896 000 kr för område B.  

Ersättningen är baserad på ett externt värdeutlåtande utförd av Croisette 
2022-03-11, samt en värdebedömning utförd av Ängelholms kommun och 
Trafikverket gemensamt. Se värdebedömning. 

Markföroreningar 
Ängelholms kommun påtar sig allt ansvar för genomförande av och kostnader 
för eventuell undersökning och efterbehandling av markföroreningar. Kom-
munen har tagit del av Trafikverkets utredningar och bedömningar av förore-
ningssituationen i närområdet.   
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ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00   engelholm.se 

Servitut 
Parterna är i köpeavtalet överens om att servitut ska bildas för tillträde och yta 
för skötsel och underhåll av Trafikverkets teknikhus, inom område A som 
Ängelholms kommun ska förvärva. Servitutet upprättas efter det att aktuellt 
område reglerats till kommunens fastighet. 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfull-
mäktige besluta 

att godkänna upprättade förslag till Köpeavtal avseende delar av Ängelholm 3:2 
(område A och område B). 

Eva Sturesson 
Huvuduppdragschef Kommunledning 

 Niklas Lidström 
 Mark- och exploateringschef 

 
Mårten Nilsson 
Mark- och exploateringschef  

Beslutet expedieras till: 
Mark- och exploateringsenheten med köpeavtal i original. 

































































































































 
Illustrationsplan som visar hur det nya busstorget med ny gång- och cykelbanan under järnvägen kan 

komma att se ut. 

Illustration busstorg



 Värdebedömning 2022-09-21 

1(2) 
 

Värdebedömningen utgår ifrån av Croisette utfört värdeutlåtande av del av Ängelholm 3:3 (område B). 
Värderingen har dock inte tagit hänsyn till pågående markanvändning inom berört område, utan helt baserat 
sitt slutliga resultat på användning enligt kommande detaljplan. Ängelholms kommun och Trafikverket 
(parterna) har därför gemensamt bedömt hur ytorna inom området ska bedömas utifrån pågående 
markanvändning.  

 

Parterna har gemensamt enats enligt nedan om ett totalt värde på de delar av Ängelholm 3:2 som ska 
förvärvas av Ängelholms kommun. Parterna är överens om att använda sig av de värden för allmän plats och 
parkeringsplats som tagits fram av Croisette i värdeutlåtandet. 
 
 
Område 1 

Pågående markanvändning gc-väg/trafik. Likställs med 

värde för allmän plats, 25 kr/kvm enligt värdeutlåtande. 

Område 2 

Pågående markanvändning parkering. Omfattas av 15 
parkeringsplatser som i ny detaljplan hamnar inom allmän 
platsmark. Värdet bör motsvara att Trafikverket i nuläget 
har möjlighet att arrendera ut dessa till ett 
marknadsmässigt pris. Detta baserar sig på värdet per 
parkeringsplats enligt värdeutlåtande framtaget av 
Croisette, samt en fördelning om 70/30 på intäkterna 
mellan arrendator och markägare. 

 

Område 3 

Pågående markanvändning parkering, så även i ny 
detaljplan. Finns här ett förväntningsvärde som baseras på 
att parkeringarna säkerställs och blir möjliga att avyttra 
genom ny detaljplan. Krävs exploateringskostnader för att 
marken ska kunna komma upp till sitt fulla värde som 
tomtmark för parkering Förväntningsvärdet idag 
motsvarar ca 85 % av framtida tomtmarksvärde. 

 

Övriga aspekter att beakta 

Avdrag från köpeskilling som rimlig kompensation för köparens risk gällande eventuella föroreningar i berört 
område 

 

Tillägg till köpeskilling för mindre område av Ängelholm 3:2 (ca 130 kvm, område A) som förvärvas i 
samband med ovanstående områden. Markvärde i enlighet med värdeutlåtande allmän plats 25 kr /kvm ger 
totalt 3 100 kr. 

 

Tillägg till köpeskilling för stängsling mot Järnväg vid ny bussangöring. Trafikverket utför stängslingen inom 
dubbelspårsprojektet. 

 

Sammantaget bedömt värde, område A+B 

2 900 000 kr 
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Område 1 
Värde                                                             25kr/kvm 

Areal ca 1 400 

Summa  ca 35 000 kr 

 

Område 2 
Värde per parkeringsplats   84 000 kr 

Antal platser 15 

Del av intäkt vid utarrendering 70% 

Summa   ca 882 000 kr 

 

Område 3 
Värde per parkeringsplats 84 000 kr 

Antal platser 29 

Förväntningsvärde                                             85%       

Summa   ca 2 000 000 kr 
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1 UPPDRAGSBESKRIVNING  

VÄRDERINGS-

OBJEKTET 

Värderingsobjektet utgörs av fastigheten del av Ängelholm 3:2 som består av järnväg med 

intilliggande mark i Ängelholms kommun. 

SYFTE Värderingen syftar till att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde vid en försäljning 

på en öppen och oreglerad marknad. Värderingen förutsätter antagande av en ny 

detaljplan för parkering ändamål och allmän platsmark. Värderingen förutsätter att del av 

fastigheten är avstyckad och fastighetsreglerad. 

Enligt uppdragsgivaren kommer värderingen att användas som underlag vid interna 

beslut. 

UPPDRAGSGIVARE Ängelholms kommun genom Sara Elmefjärd 

VÄRDETIDPUNKT Mars 2022 

ALLMÄNNA VILLKOR För uppdraget gäller bilagda "Allmänna villkor för värdeutlåtande" om ej annat framgår 

nedan.  

De allmänna villkoren gäller i alla delar för såväl av Samhällsbyggarna auktoriserad 

fastighetsvärderare som för icke auktoriserade värderare. Croisette AB tillika deras 

dotterbolag, ikläder sig ej ansvar för oriktiga värdebedömningar orsakade av att av 

uppdragsgivaren/fastighetsägaren lämnade sakuppgifter, som lagts till grund för 

värdebedömningen, är oriktiga eller ofullständiga. 

BESIKTNING Besiktning av värderingsobjektet har ej utförts. Av denna anledning har ingen detaljerad 

kunskap avseende byggnadernas skick och standard erhållits. 

VÄRDERINGS-

UNDERLAG 

Följande uppgifter har erhållits från uppdragsgivaren: 

o Avtal om arrende 

o Förslag ny detaljplan för del av Ängelholm 3:49 med flera, Stationsområdet 

o Kravspecifikation 

I bilaga återfinns utdrag ur fastighetsregistret. Av dessa bilagor framgår bland annat 

lagfaren ägare, adressuppgifter, planförhållanden, servitut med mera, inteckningar och 

taxeringsuppgifter.  

VÄRDERINGS-

FÖRUTSÄTTNINGAR 

Värderingen förutsätter att värderingsobjektet omfattas att den pågående detaljplan 

vinner laga kraft.  

MILJÖBELASTNING Någon bedömning av omfattning och kostnader för eventuell miljösanering har inte 

genomförts. I värdebedömningen har hänsyn inte tagits till en eventuell kostnad på grund 

av miljöbelastning (se vidare avsnitt 3 i bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande). 

http://www.croisette.se/
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2 VÄRDERINGSOBJEKTET 

Läge 

Värderingsobjektet är beläget i centrala Ängelholm. 

Allmänna kommunikationer finns i form av buss och tåg 

med Ängelholms station på cirka 250 meters avstånd. 

Större trafikleder, Europaväg 6 finns på cirka 3,2 

kilometers avstånd med påfart vid trafikplats 

Rebbelberga. 

Närområdet består i huvudsak av flerbostadshus och 

tågstation.  

 

Del av Ängelholm 3:2 

Kommun Ängelholm 

Adress Landshövdingevägen 

Upplåtelseform Äganderätt 

Lagfaren ägare Trafikverket (202100-6297) 

Tomtareal* Cirka 3 000 kvadratmeter för 
värderingsobjektet.  

*förutsätter att del av fastigheten är avstyckad och 
fastighetsreglerad  

Preliminära taxeringsuppgifter 

Typkod  400-serie 

Byggnad 0 SEK 

Mark 0 SEK 

Värdeår - 
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Tomt  

Markarealen för värderingsobjektet uppgår till cirka  

3 000 kvadratmeter. De obebyggda delarna av 

värderingsobjektet utgörs av asfalterade 

parkeringsplatser, och grönytor samt 

kommunikationsytor i form av allmän platsmark.  

 

 

 

 

Planförutsättningar 

Värderingen förutsätter att värderingsobjektet omfattas 

av att en ny pågående detaljplan vinner laga kraft, se 

föreslagen ny detaljplan till höger. Planbestämmelser 

anger parkeringsändamål på den södra delen av 

fastigheten. Den prickade marken får inte användas för 

parkering. Resterande del av fastigheten ska användas 

till gång- och cykelväg som allmän platsmark. 

Den nya detaljplanen innebär att parkeringen kommer 

bli mindre än hur den ser ut idag. Enligt beräkningar 

kommer det gå att få plats med 44 parkeringsplatser. 

Genomförande tiden är 5 år från dagen detaljplanen 

vinner laga kraft.  

Gällande stadsplan är planlagt för järnvägsändamål. 

Värderingen förutsätter att nödvändiga myndighetslov 

har erhållits innan byggnadernas uppförande. 

Byggrätten bedöms vara fullt utnyttjad.  

Rättigheter 

Fastigheten belastas av fem rättigheter genom 

ledningsrätt, officialservitut och avtalsservitut. 

Avtalsservituten som belastar fastigheten avser 

område för gång- och cykelväg samt för gång- och 

cykelvägen. Fastigheten har dessutom elva rättigheter 

till förmån. 
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Uthyrbar area 

Den totala uthyrbara arean bedöms uppgå, enligt 

uppmätning i karta till cirka 1 000 kvadratmeter, fördelat 

enligt tabellen intill. 

Ytan bedöms inrymma 29 parkeringsplatser efter att ny 

detaljplan vunnit laga kraft. Enligt kommunens 

beläggningskontrollanter är beläggningsgraden lägre än 

50 procent. Det beror troligtvis till stor del på att 

parkeringen varit reglerad till 3 timmar parkering, för alla 

dagar mellan 9-18.  

Parkeringen ligger med närhet till Ängelholms station 

varpå det rimligtvis finns pendlare som vill kunna parkera 

under hela dagen. Beläggningsgraden bedöms öka vid 

ändring av reglerad parkeringstid. 

Värderingsobjektet 

Värderingsobjektet är uppdelat i två områden. Område 1 

som i den gällande detaljplanen som antas vunnit laga 

kraft är utsedd som parkeringsändamål och område 2 

som i samma detaljplan är utsedd för allmän plats, 

järnväg.  

Område 1 antas bestå av 29 parkerings finnas. En 

avkastningskalkyl tas fram med bedömda parametrar.  

Område 2 antas bestå av allmän platsmark och uppgår 

till cirka 2 000 kvadratmeter. Objektets 

marknadsförutsättningar är högst begränsade då 

marken saknar kommersiellt värde såväl idag som på 

sikt. Antalet potentiella köpare är också mycket 

begränsade och en offentlig organisation ses som den 

mest tänkbara köparen. 

 

Ytfördelning  

Lokalslag   Area (m2) Antal (st) 

Parkering 1 000 29 

Totalt 1 000 29 
 

  

 

 

 

  

1 

2 
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3 GENERELLA MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR 

Vid ingången av 2022 präglas fortfarande världen av spridningen av covid-19. Vaccinationsgraden i Sverige är hög 

och andelen av befolkningen som fått en tredje dos ökar ständigt. Mot slutet av 2021 började omikron-varianten 

spridas vilken har bidragit till en stor ökning av antalet smittade men med en lägre dödlighet. 2021 går till historien 

som ett rekordår för fastighetsmarknaden med ett nytt all-time-high avseende transaktionsvolym. Flertalet stora 

strukturaffärer har genomförts samtidigt som ränteklimatet fortsatt ligger på låga nivåer. 

 

Något som kan påverka fastighetsmarknaden är den rådande situationen Ryssland-Ukraina, som har satt världen i 

gungning. Konsekvenserna är svåra att beräkna i dagsläget, men en långvarig konflikt ger stora risker till inte minst 

ekonomiska konsekvenser. 

Makroekonomisk utveckling 

Inflationen (KPIF) för december 2021 uppmätte 4,1  

procent och har ökat stadigt under andra halvan av  

året. Riksbankens prognos för inflationsutvecklingen  

2022 – 2024 innebär en stabilisering mot inflationsmålet 

om 2,0 procent. För att hålla en mer varaktig inflation kring 

målet behövs en fortsatt expansiv penningpolitik. 

Riksbanken har lämnat reporäntan på noll procent och den 

väntas ligga kvar på samma nivåer under hela 

prognosperioden. BNP sjönk kraftigt under 2020 till följd av 

coronapandemin, minskningen uppmättes till 2,8 procent. 

Nedgången i Sveriges BNP var dock förhållandevis låg i 

jämförelse med andra europeiska länder. Under 2021 har en 

återhämtning skett och 2021 överstiger BNP nivåerna före pandemin. 

 

Smittspridningen har till viss del dämpat den ekonomiska aktiviteten till följd av restriktioner och förändrat beteende 

hos befolkningen, men förutspås inte bli lika kraftiga som under våren 2020. Fortsatt drabbade är framför allt 

kontaktnära branscher i den privata tjänstesektorn medan industrin, som står för en betydande andel av svensk BNP, 

fortsätter uppvisa positiv framtidstro trots ökad smittspridning och fler restriktioner. Konjunkturinstitutet förutspår 

att vi under andra halvan av 2022 går in i en mild högkonjunktur. Dock förväntas det dröja fram till inledningen av 

2023 innan arbetslösheten når 7,0 procent. Arbetslösheten i Sverige enligt Svenskt Näringsliv uppgick vid utgången 

av 2021 till 8,5 procent. Trots en stor tillväxt har pandemin inneburit att arbetslösheten kommer att vara ett problem 

även framöver.  

Bostadsutveckling 

Antalet kommuner som anger att de har ett underskott på bostäder har sjunkit från 90 till 71 procent mellan 2017 

och 2021. Kommuner som anger att det föreligger ett överskott såväl som balans på bostadsmarknaden har ökat 

något under perioden. Byggnationen av bostäder fortsätter öka i en ständig takt, byggnation av övriga segment 

beräknas även de fortsätta öka. Byggnation av samhällsfastigheter har de senaste åren ökat kraftigt för att under 

2021 bromsas något. De projektplaner som finns innebär dock en hög byggtakt av samhällsfastigheter framgent.  

Transaktionsmarknaden 

2021 innebar en all-time-high för transaktioner av kommersiella fastigheter. Bara under det fjärde kvartalet noterades 

transaktioner om totalt 159 miljarder kronor vilket är den högsta transaktionsvolymen någonsin för ett enskilt kvartal. 

Den totala transaktionsvolymen uppgick till strax under 420 miljarder kronor, mycket tack vare många stora 
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strukturaffärer. Detta är en trend som möjligtvis kommer att ses även under 2022. Bostäder är det segment som, sett 

till transaktionsvolym, varit det största, tätt följt av industrifastigheter och kontor. Strukturaffärer har även skett på 

mindre orter där mellanstora aktörer köpt upp mindre lokala aktörers bostadsbestånd. Efterfrågan har varit högre än 

utbudet i storstadsregionerna vilket pressat upp priserna, därav har flera aktörer vidgat sina vyer mot mindre städer 

vilket på sikt kan komma att driva upp prisnivåerna även här. Det fastighetssegment som haft allra starkast 

värdeutveckling är lager- och logistikfastigheter. Under det senaste året har ett flertal större affärer uppvisat 

rekordhöga priser och låga direktavkastningskrav, nivåer under 4,50 procent har noterats för moderna 

logistikanläggningar i bästa läge. Större affärer med fastigheter även utanför de mest attraktiva områdena har sålts 

till prisnivåer motsvarande en direktavkastning om 5,25 – 5,50 procent. Under inledningen av pandemin var 

osäkerheten hög kring kontorens, hotellens, restaurangernas och butikernas vara eller inte vara. Genom åtgärder för 

att minska smittspridningen ser vi nu möjligheter för att kunna använda oss av dessa på ett säkert sätt. Lager- och 

logistikfastigheter, tillsammans med bostäder och samhällsfastigheter ses som mindre riskfyllda 

placeringsalternativ. Detta till följd av e-handelns utveckling för lager- och logistikfastigheter, en mindre känslighet 

mot konjunktursvängningar och en fortsatt utbredd bostadsbrist för bostäder samt den samhällsviktiga funktionen 

för samhällsfastigheter. 

Mängden utländskt kapital som investerats på den svenska fastighetsmarknaden har ökat de senaste åren. 

Utländska investerare stod för cirka 16 procent av den totala transaktionsvolymen 2021 vilket är en svag minskning 

från de senaste åren. Detta beror dock på att inget utländskt kapital kan härledas till de stora strukturaffärer som ägt 

rum under året. Det segment där den största volymen av internationella investerare återfinns är inom logistik vilket 

visar på segmentets fortsatta attraktivitet.  

Valår 

Reformer som påverkar bygg- och bostadspolitiken kan vi förvänta oss kommer att lysa med sin frånvaro under den 

inledande delen av valåret. Investeringsstödets slopandes under hösten 2021 vilket främst förväntas innebära 

konsekvenser för lokala aktörer på mindre orter. Stödet har historiskt fördelats främst inom de mellanstora och små 

städerna medan storstadsregionerna endast utgjort en liten del. Hur framtiden, både för mindre aktörer och politiken, 

avseende byggnation och bostäder kommer att utveckla sig återstår att se.  
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4 OBJEKTETS MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR 

Transaktionsmarknaden 

Parkeringsfastigheter är ett litet segment på den 

kommersiella fastighetsmarknaden. Bland ägarna 

återfinns de traditionella fastighetsägarna som äger 

kontors- eller butiksfastigheter i anslutning till 

parkeringsfastigheten. Det finns även ett fåtal aktörer 

som har specialiserats sig på ett ägande av 

parkeringshus, exempelvis Green Park. Intresset för 

denna typ av objekt bedöms ha ökat något under 

senare år, i synnerhet i områden där majoriteten av 

parkeringen sker samordnat i ett parkeringshus. Det 

innebär att intäkten för merparten av 

parkeringsplatserna är säkrade med långa avtal som är 

avgörande för att de övriga fastigheterna i närområdet 

ska erhålla bygglov.  

Centralt belägna parkeringshus har även en 

ombildningspotential långsiktigt då en framtida 

användnings-förändring kan skapa värde som vida 

överstiger parkeringsanvändningen. Utan större 

investeringar kan parkeringshus ställas om till lagerytor 

och med ombyggnationer kan stora värden realiseras 

genom ombildning till kontor eller bostäder (observera 

att ny detaljplan är nödvändig).  

Transaktionsvolymen för markparkering utgör en liten 

del av trasaktionsvolymen och intresserade aktörer är 

vanligtvis kommunen som kan behöva erbjuda 

parkering på strategiska lägen, exempelvis vid central 

stationen.  

Den mest sannolika köparen bedöms vara en aktör som 

specialiserat sig på denna typ av objekt alternativt 

kommunen.  
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Hyresmarknaden 

Befolkningsmängden i kommunen uppgick i slutet av 

2020 till cirka 42 900 invånare. Befolkningsutvecklingen 

i kommunen är positiv och antalet invånare har ökat med 

5,3 procent de senaste fem åren, vilket motsvarar cirka 2 

180 personer. Under motsvarande period har det 

färdigställts cirka 1 040 nya bostäder vilket ökat 

bostadsbeståndet i kommunen med 5,6 procent vilket i 

sin tur kan jämföras med rikssnittet kring 6 procent. 

I Ängelholms kommun gäller parkeringsnorm som 

vägledning vid detaljplaneläggning och krav vid 

bygglovsgivning. I stationsområdet är 

parkeringsnormen lägre än i övriga delar av Ängelholm 

då det finns en god närhet till tåg och buss samt att 

stadsdelen ska bli en stadsdel med fokus på hållbarhet. 

Åtgärder som bilpool och andra goda förutsättning gör 

att färre parkeringar krävs. En uppskattning från 

Croisette baserat på statistik från andra kommuner är att 

parkeringsköp kostar mellan 50 000 – 100 000 kr/plats i 

p-hus beroende på var i staden parkeringen ligger.  

Värderingsobjektet är beläget i närheten till östra 

sjukhusområdet som planeras att exploateras för bland 

annat campus med bostäder. Utvecklingsområdet 

kommer ha en stor betydelse för kommunens 

utveckling. Om det sker utveckling av området bedöms 

efterfrågan på garage- och parkeringsplatser att öka, 

dels av boenden dels av arbetare i kommunen.  

Värderingsobjektet är beläget intill ett bedömt A-läge för 

bostäder och ett B-läge för kontor inom kommunen. 

Efterfrågan på parkering i detta läge bedöms som relativt 

god på grund av dess närhet till Ängelholms station. 

Prognosen för det närmaste året är att hyresmarknaden 

för objekt liknande värderingsobjektet är fortsatt god. 

Östra sjukhusområdet planeras att exploateras vilket 

innebär att parkeringen ligger strategiskt till, mellan 

stationen och östra sjukhusområdet. 

Marknadshyran för parkeringar i jämförbara lägen, 

bedöms återfinns i intervallet 300 - 600 kr per plats och 

månad. Timpriset för utomhusparkering vid Ängelholms 

centralstation är i dagsläget 15 kr/påbörjad timme. En 

dygnsbiljett kostar 60 kr, en veckobiljett 200 kronor och 

en månadsavgift på 500 kronor. Priserna gäller mån till 

söndag dygnet runt. Priserna är redovisa inklusive 

moms.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Bilparkeringsnorm Ängelholms kommun 

Typ av bebyggelse 
Antal p-platser/ 
1000m2 BTA 

Flerfamiljshus 9 

Studentbostäder 2,5 

Kontor 13 

Handel 18 

Restaurang/ Café 20 

 

 

          

  Nyckeltal (2020) Värde Rank*   

  Befolkningsmängd  42 910  8 
  

  Skattesats 31,7% 15 
  

  Medianinkomst (kr/år) 2019 296 758 6 
  

  Invånare per bostad  2,10 20 
  

  Andel högskoleutbildade 23,0% 16 
  

  Nyföretagande (per 1000 inv) 11,70 6 
  

  Öppen arbetslöshet 6,9% 8 
  

          

  * Placering vid ranking av länets samtliga X kommuner   
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5 VÄRDERINGSMETODIK 

MARKNADSVÄRDE Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en normal försäljning på en 

öppen och oreglerad marknad. 

MARKNADSVÄRDE-

BEDÖMNING 

Marknadsvärdebedömningen sker genom en kombination av en ortsprismetod och 

avkastningsmetod. 

Utifrån resultaten av dessa metoder görs en samlad bedömning av marknadsvärdet. 

ORTSPRISMETOD Ortsprismetoden innebär att värderingsobjektet jämförs med sålda fastigheter med 

liknande egenskaper, exempelvis utifrån objektstyp, läge, hyresgästssammansättning. 

Köpeskillingarna normeras sedan vanligtvis per kvadratmeter uthyrbar area alternativt 

någon annan värdebärande parameter såsom hyresintäkt eller taxeringsvärde.  

Hänsyn tas till eventuell värdeutveckling som skett mellan förvärvs- och värdetidpunkt. 

AVKASTNINGSMETOD 

  

Avkastningsmetoden innebär att de betalningsströmmar (driftnetto) samt det restvärde 

som fastighetsinnehavet förväntas ge upphov till nuvärdesberäknas med en kalkylränta 

baserad på de direktavkastningskrav som kan härledas från ortsprismetoden.  

Driftnetto erhålls genom faktiska eller bedömda hyresintäkter reducerat med drift- och 

underhållskostnader samt eventuell fastighetsskatt, tomträttsavgäld och vakans-

/hyresrisk. 

De faktiska värdefaktorer, exempelvis hyror, drift- och underhållskostnader, som finns 

tillgängliga används i den mån de kan anses spegla en marknadsmässig nivå. När 

faktiska uppgifter om värderingsobjektets betalningsströmmar inte är tillgängliga eller 

om de inte speglar marknadsmässiga förväntningar baseras kalkylen istället på värden 

som bedöms vara normala för det aktuella värderingsobjektet med hänsyn till rådande 

marknadssituation. 
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6 ORTSPRISMETOD 

En ortsprisundersökning har genomförts i Skåne avseende lagfarna köp av objekt som liknar värderingsobjektet, det 

vill säga industrimark med taxeringskod 498 (Gatu- och parkmark utan taxeringsvärde) eller 499 (mark med 

taxeringsvärde under 1000 kr).  

Sedan 2014 har ett hundratal köp genomförts. Efter gallring avseende köp utan redovisad köpesumma, mark som 

uppenbart är exploaterbar samt mark som är bebyggd återstår ett tiotal köp. 

Park-/gatumark  

I januari 2021 förvärvade Jernhusen fastigheten Gävle Hagaström 77:4 av Gävle kommun. Fastigheten är obebyggd 

och uppgår till 70 829 kvadratmeter. Detaljplanen anger mark för järnväg. Köpeskillingen uppgick till ca 2,6 miljoner 

vilket motsvarade 18 kronor per kvadratmeter. 

I augusti 2017 förvärvade Malmö Stad delar av samfälligheterna Glostorp s:12, s:17, s:19 och s:20 från en 

privatperson. I enlighet med Översiktsplanen för Malmö kommun pekas markområdet för samfälligheterna ut som 

särskilt verksamhetsområde. Vidare berörs markområdet av en planerad huvudgata. En framtida planerad 

södergående förlängning av Arrievägen runt Oxie tätort. Markarealen uppgick till cirka 125 000 kvadratmeter och 

köpeskillingen uppgick till 5,6 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 45 kronor per kvadratmeter. 

Åstorps kommun har sålt fastigheterna Åstorp 113:135 och 113:136 till Skyttahusen i Åstorp AB i januari 2017. 

Fastigheten är obebyggd och utgörs av parkering samt en väg. Den sammanlagda arealen uppgår till 1 188 

kvadratmeter och det genomsnittliga kvadratmeterpriset är 42 kronor.  

Under 2015 sålde Eslövs Kommun fastigheten Hästen 15 internt till kommunala Eslövs industrifastigheter AB (Eifab). 

Fastigheten är cirka 1 100 kvm och utgörs idag av en återvinningsstation. Priset per kvadratmeter motsvarar cirka 

298 kronor. Planbestämmelserna för fastigheten ändrades år 2011 från motortrafikändamål till allmänt ändamål för 

att möjliggöra fastighetsreglering till Hästen 16 (Karlsrobadet) vilken Eifab också äger.  

Under 2015 så sålde Hässleholms kommun genom sitt bolag Hässleholms industriaktiebolag fastigheten Verkstaden 

9 internt till bolaget Norra Station. Fastigheten är centralt belägen i närheten av järnvägsstationen och användes 

tidigare som parkeringsplats. I och med överlåtelsen antogs en ny detaljplan som tillåter kontor, och nu har en 

kontorsbyggnad byggts på fastigheten.  Arealen är cirka 3 315 kvadratmeter och priset motsvarar 263 kronor per 

kvadratmeter.  

I april 2011 så förvärvade Perstorps kommun fastigheten Perstorp 23:20 av ett dödsbo. Fastigheten var bebyggd 

men kommunen rev huset för att bygga en parkeringsplats. Fastigheten är 143 kvadratmeter och köpeskillingen 

uppgick till 324 000 kronor vilket motsvarar 15 kronor per kvadratmeter.  

Parkmark 

I september 2020 sålde Robo Haga AB fastigheten Älmsta 2:31 i Norrtälje kommun till Ceshte solutions AB. 

Fastigheten är belägen som bollplan/vägmark i detaljplanen och har en areal på cirka 13 500 kvadratmeter. 

Köpeskillingen uppgick till 450 000 kr, vilket motsvarar 33 kronor per kvadratmeter.  

I Åseda, Uppvidinge kommun i oktober 2017 så köpte företaget Allt i invest en fastighet av Åseda kommun för att 

komplettera sin nuvarande industrifastighet. Marken skall användas till att utöka befintlig verksamhet. Priset var 15 

kronor per kvadratmeter.  
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I mars 2017 så köpte Östra Göinge kommuns allmännyttiga bostadsbolag, Göingehem AB, tre fastigheter i Hanaskog 

från en privatperson. Fastigheterna utgör sammanlagt av 3 568 kvadratmeter areal och köpeskillingen uppgick till 

375 000 kronor vilket motsvarar 35 kronor per kvadratmeter. Fastigheterna är i dagsläget obebyggda men ligger i 

anslutning till villabebyggelse.  

I september 2015 köpte Halmstad Kommun fastigheten Skedala 1:78 av en privatperson. Fastigheten utgörs av 

obebyggd parkmark i anslutning till villabebyggelse. Bakgrunden till köpet är att kommunen 2015/2016 ändrat 

detaljplanen för att möjliggöra byggnation av en skola/förskola. Fastigheten är 5 667 kvadratmeter och köpeskillingen 

var 170 000 kronor vilket motsvarar 29 kronor per kvadratmeter.  

År 2005 så köpte Lomma kommun parkmark av flera fastighetsägare längs Höje å för att bygga en strandstråk. Det 

handlar om en gångväg som sträcker sig cirka 500 meter från Södra Västkustvägen till Lomma kyrka. Enligt 

Lantmäteriet omfattar det cirka 90 000 kvadratmeter och köpeskillingen var 1 300 000 kronor, vilket motsvarar cirka 

15 kronor per kvadratmeter.  

 

 

  

RESULTAT 

I värdebedömningen tas hänsyn till värderingsobjektets specifika egenskaper såsom läge, 

exploateringsgrad, planförutsättningar, särskilda planförutsättningar i förhållande till ortsprismaterialet 

såväl som en bedömd prisuppgång av detsamma sedan respektive objekts köpetidpunkt.   

Med hänsyn till ovanstående bedöms markvärdet i huvudsak variera inom följande intervall: 

Allmän platsmark  20 -30 kronor per kvadratmeter markareal 
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Parkering 

Transaktioner avseende parkeringsplatser på mark sker sällan eller tillhör ett objekt med majoritet av annan 

användning. En ortsprisundersökning har därför gjort på parkeringshus som närmast står värderingsobjektet. 

Ortspriset avser såväl lagfarna som kända bolagsköp har genomförts med utgångspunkt i nedan redovisade 

förutsättningar och gallringsskäl. 

    

 Fr.o.m. 2009-01-01  

 
  

 

 Typkod 324  

 
  

 

 Kommuner: Sverige  

    

 Bortgallrade köp Köpeskilling < 5 000 000 kronor 

Köp mellan parter med tydlig intressegemenskap 

Köp som till övervägande del har avsett bostäder eller kommersiella lokaler 

 

    

 

Det har sedan 2009 genomförts ett 160-tal köp av objekt som taxerats som parkeringshus, efter gallring enligt ovan 

kvarstår ett 55-tal köp. Köpen kan vara något svåranalyserade då det inte per automatik framgår hur många 

parkeringsplatser de olika objekten innehåller. Nedan följer ett urval av jämförbara affärer där relevant information 

har varit tillgänglig. 

                

  
Datum Kommun Fastighet Köpare Säljare Pris/kvm 

(SEK/plats) 
Direktavk. 

(%)   

 
2020-01 Malmö Stapelbädden 5 Vivero Ej kommunicerat 412 5003 Ej 

kommunicerat  

 
2018-04 Stockholm HUVUDSTA 3:11 Green Park Solna 

H3 AB 
Solna kommun 50 5004 2 100 

 

  
2017-08 Trollhättan  MERKURIUS 16 Vivero Ab Erik Hemberg 

Fastighets AB 
120 000  

  

 
2016-06 Stockholm HJULMAKAREN 2 Green Park Hj2 Ab Stockholms Stads 

Parkerings AB 
74 000  

 

 
2015-12 Lund JÖNS PETTER 

BORG 17 
Green Park Midroc 116 0001  

 

 
2014-07 Stockholm FORELLEN 23 Green Park 

Forellen Ab 
Strabag 
Projektutveckling AB 

126 000  
 

 
2013-07 Stockholm NATIONALARENAN 

5  
Fabege PEAB 255 000 6,5 - 7,0 

 

 
2012-12 Stockholm SANDHAGEN 10 Fastighets Ab 

Palmfelt Center 
Niam III Katla AB 221 000  

 

  2011-02 Stockholm MUNIN 42 Nimun Garage Ab AB Kustartilleristen                                           82 500    
  2009-08 Malmö STAPELBÄDDEN 5 S-Kon Fastigheter NCC 200 0002 6,4   
  
 

 
     

  

  

1) Innehåller även en butiks- och förrådslokal 
2) Innehåller även 2 000 m2 lokaler   
3) Transaktionen är ganska missvisande då byggnaden på fastigheten även har kommersiella lokaler.   
4) Har stort renoveringsbehov och nyöppning hösten 2021 
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Det kommunala parkeringsbolaget i Malmö har under perioden förvärvat ett antal fastigheter från Malmö Stad. Dessa 

köp har dock varit friköp av tomträtter där prissättningen baseras på markvärdet. Under 2018 har ett fåtal köp gjort 

och de köp som är analyserbara avser oftast fastigheter som inkluderar även annan verksamhet än parkeringshus 

och där köpeskillingen skulle bli missvisande.  

 

   

 RESULTAT – ORTSPRISMETODEN 

Värdebedömning har skett med beaktande av jämförelseobjektens förutsättningar vid förvärvstidpunkten i 

förhållande till värderingsobjektets specifika egenskaper. Hänsyn har även tagits till eventuell värdeutveckling 

sedan respektive förvärvstidpunkt. 

Med hänsyn till värderingsobjektets skick, standard och läge bedöms direktavkastningen variera mellan  

5,0 – 6,0 procent. 

Sammantaget bedöms ortsprismetoden ge ett värde som varierar mellan 50 000 – 100 000 kronor per 

kvadratmeter uthyrbar area, vilket motsvarar ett totalt värde mellan 1 450 000 och 2 900 000 kronor. 
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7 AVKASTNINGSKALKYL 

KALKYLPERIOD Från och med april månad 2022 till och med december månad år 2031. 

INFLATIONS-

ANTAGANDEN  

I kalkylen har ett inflationsantagande om 2,0 procent använts. 

Antagandet grundar sig på en samlad bedömning av prognoser framtagna av ledande 

kreditinstitut såsom Riksbanken och Konjunkturinstitutet. 

DIREKTAVKASTNING Direktavkastningskravet har i möjligaste mån bedömts med utgångspunkt från 

genomförda försäljningar av likvärdiga fastigheter på marknaden och vid behov 

kompletterats med statistik och erfarenhet. De i värderingsobjektet ingående 

hyreskontrakten och byggnaderna åsatts vid behov differentierade direktavkastningskrav 

utifrån dess riskperspektiv.  

Direktavkastningskravet för värderingsobjektet har vid en samlad bedömning viktats till 5,0 

procent för driftnetton under kalkylperioden. 

KALKYLRÄNTA  Kalkylräntan för värderingsobjektet har inflationsanpassats och bedömts till 7,10 procent.  

HYROR Ytan bedöms inrymma 29 parkeringsplatser. Parkeringsplatserna kommer enligt 

uppdragsgivare sannolikt bli timtaxa och månadstaxa, vilket inte är någon skillnad från det 

som gäller för zonen idag. Timpriset för utomhusparkering vid Ängelholms centralstation 

är i dagsläget 15 kr/påbörjad timme och en månadsavgift på 500 kronor (inkl moms). Priset 

för timdebitering gäller mån till söndag dygnet runt. 

För värderingen antas parkeringsplatserna hyras ut för månadsparkering med 400 kronor 

(exkl moms). Hyresutvecklingen bedöms följa förväntad inflationsutveckling. 

För en mer detaljerad redovisning av utgående/bedömda marknadshyror framgår av 

hyresgästförteckningen i bilaga 1. 

VAKANSER Risken för långsiktiga vakanser/ hyresbortfall bedöms för värderingsobjektet som relativt 

normalt med avseende på läge och befintlig kontraktsstruktur. Den långsiktiga risken för 

vakans/hyresbortfall har i avkastningskalkylen bedömts uppgå till cirka 8 procent. 

DRIFT OCH 

UNDERHÅLL 

Bedömda drift- och underhållskostnader har erhållits inför den här värderingen. De har 

analyserats och bedömts genom erfarenhet och statistik med beaktande av 

värderingsobjektets nuvarande, skick, standard och ansvarsfördelning mellan 

fastighetsägare och hyresgäst  
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Den bedömda långsiktiga drifts- och underhållskostnaden har bedömts till 240 kronor per 

plats och år. 

INVESTERINGAR/ 

HYRESGÄST-

ANPASSNINGAR  

Inga investeringar, utöver periodiskt underhåll, har bedömts nödvändiga under 

kalkylperioden. 

FASTIGHETSKATT Parkeringsfastigheter som inte är bebyggda får oftast taxeringskod 498, Industrienhet, 

övrig mark (gatu- och parkmark), taxeringsvärde 0 kr.  

Någon fastighetsskatt bedöms därför inte utgå. 

 
RESULTAT – AVKASTNINGSMETODEN  

Det marknadsbaserade avkastningsvärdet för värderingsobjektet bedöms till cirka 84 000 kronor per 

parkeringsplats, vilket motsvarar ett totalt värde om cirka 2 440 000 kronor (se bilaga 1).  

Möjlighet för att hyra ut platserna per timme finns. Parkeringsplatser med timdebitering har normalt sett 

högre driftnetto men har även en högre risk, vilket i så fall hade återspeglats i ett högre bedömt 

direktavkastningskrav. Parkeringar med längre kontraktsperiod bedöms vara säkrare men ger ett lägre 

driftnetto under perioden. 

 

TILLÄGGSVÄRDE 

ALLMÄN 

PLATSMARK 

 

Värderingsobjektets övriga markområden som inte består av parkeringsplatser, besår av 

allmän platsmark. Området uppgår till cirka 2 000 kvadratmeter.  

Allmän platsmark bedöms återfinnas inom intervallet 20 -30 kronor per kvadratmeter 

markareal. Ett tilläggsvärde markområdet blir därmed:  

2 000 kvadratmeter x 25 kr = 50 000 kronor.  
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8 RESULTAT 

VÄRDERINGS-

FÖRUTSÄTTNINGAR 

Värderingsobjekt  del av Ängelholm 3:2 

Värdetidpunkt Mars 2022 

Syfte interna beslut 

 

ORTSPRISMETODEN ALLMÄN PLATSMARK 

Bedömt intervall, totalt 

Cirka 40 000 – 60 000 kronor 

cirka 20-30kr/m2 tomtarealarea 

ORTSPRISMETODEN PARKERINGSPLATSER 

Bedömt intervall, totalt 

cirka 1 450 000 – 2 900 000 kronor 

cirka 100 000 – 150 000 kr/plats 

AVKASTNINGSKALKYLEN PARKERINGSPLATSER 

Avrundat värde, totalt 

cirka 2 440 000 kronor 

cirka 84 000 kr/plats 

Med följande förutsättningar samt med stöd i vad som redovisats i detta värdeutlåtande bedöms marknadsvärdet 

för värderingsobjektet del av Ängelholm 3:2 vid värdetidpunkten till: 

Malmö 2022-03-11 

 

 

Fitore Regjepaj Joel Jonsson 

Civilingenjör i Lantmäteri Civilingenjör i Lantmäteri 

av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare  

 

Bilagor  

Bilaga 1 - Avkastningskalkyl & tabeller 

Bilaga 2 - Allmänna villkor för värdeutlåtande 

Bilaga 3 - Utdrag ur fastighetsregistret 

 

2 500 000 SEK  
Två miljoner femhundratusen svenska kronor 

 

SEK/plats 84 092 

SEK/kvadratmeter tomtareal 833- 

  

  

  

  

  

 

Vilket ger nedan nyckeltal: 

http://www.croisette.se/
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AVKASTNINGSKALKYL 
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HYRESGÄSTFÖRTECKNING 
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ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEUTLÅTANDE 

Dessa allmänna villkor är gemensamt utarbetade av CBRE Sweden AB, Cushman & Wakefield Sweden AB, Forum Fastighetsekonomi AB, FS Fastighetsstrategi 
AB, Newsec Advice AB, Savills Sweden AB och Svefa AB. De är utarbetade med utgångspunkt från God Värderarsed, upprättat av Sektionen För 
Fastighetsvärdering inom Samhällsbyggarna och är avsedda för auktoriserade värderare inom Samhällsbyggarna. Villkoren gäller från 2010-12-01 vid värdering 
av hela, delar av fastigheter, tomträtter, byggnader på ofri grund eller liknande värderingsuppdrag inom Sverige. Såvitt ej annat framgår av värdeutlåtandet gäller 
följande; 

 
1 VÄRDEUTLÅTANDETS OMFATTNING 
1.1 Värderingsobjektet omfattar i värdeutlåtandet angiven fast egendom 

eller motsvarande med tillhörande rättigheter och skyldigheter i form 
av servitut, ledningsrätt, samfälligheter och övriga rättigheter eller 
skyldigheter som framgår av utdrag från Fastighetsregistret 
hänförligt till värderingsobjektet. 

 
1.2 Värdeutlåtandet omfattar även, i förekommande fall, till 

värderingsobjektet hörande fastighetstillbehör och 
byggnadstillbehör, dock ej industritillbehör i annan omfattning än vad 
som framgår av utlåtandet. 

 
1.3 Kontroll av inskrivna rättigheter har skett genom utdrag från 

Fastighetsregistret. Den information som erhållits genom 
Fastighetsregistret har förutsatts vara korrekt och fullständig, varför 
ytterligare utredning av legala förhållanden och dispositionsrätt ej 
vidtagits. Vad gäller legala förhållanden utöver vad som framgår av 
Fastighetsregistret har dessa enbart beaktats i den omfattning 
information därom lämnats skriftligen av uppdragsgivaren/ägaren 
eller dennes ombud. Förutom det som framgår av utdrag från 
Fastighetsregistret samt av uppgifter som lämnats av 
uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud har det förutsatts att 
värderingsobjektet inte belastas av icke inskrivna servitut, 
nyttjanderättsavtal eller andra avtal som i något avseende begränsar 
fastighetsägarens rådighet över egendomen samt att 
värderingsobjektet inte belastas av betungande utgifter, avgifter eller 
andra gravationer. Vidare har det förutsatts att värderingsobjektet 
inte är föremål för tvist i något avseende. 

 

2 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VÄRDEUTLÅTANDE 
2.1 Den information som innefattas i värdeutlåtandet har insamlats från 

källor som bedömts vara tillförlitliga. Samtliga uppgifter som erhållits 
genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud och eventuella 
nyttjanderättshavare, har förutsatts vara korrekta. Uppgifterna har 
endast kontrollerats genom en allmän rimlighetsbedömning. Vidare 
har förutsatts att inget av relevans för värdebedömningen har 
utelämnats av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 

 
2.2 De areor som läggs till grund för värderingen har erhållits genom 

uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Värderaren har förlitat 
sig på dessa areor och har inte mätt upp dem på plats eller på 
ritningar, men areorna har kontrollerats genom en 
rimlighetsbedömning. Areorna har förutsatts vara uppmätta i 
enlighet med vid varje tillfälle gällande ”Svensk Standard”. 

 
2.3 Vad avser hyres- och arrendeförhållanden eller andra nyttjanderätter, 

har värdebedömningen i förekommande fall utgått från gällande 
hyres- och arrendeavtal samt övriga nyttjanderättsavtal. Kopior av 
dessa eller andra handlingar utvisande relevanta villkor har erhållits 
av uppdrags- givaren/ägaren eller dennes ombud. 

 
2.4 Värderingsobjektet förutsätts dels uppfylla alla erforderliga 

myndighetskrav och för fastigheten gällande villkor, såsom 
planförhållanden etc, dels ha erhållit alla erforderliga 
myndighetstillstånd för dess användning på sätt som anges i 
utlåtandet. 

 

3 MILJÖFRÅGOR 
3.1 Värdebedömningen gäller under förutsättningen att mark eller 

byggnader inom värderingsobjektet inte är i behov av sanering eller 
att det föreligger någon annan form av miljömässig belastning. 

 
3.2 Mot bakgrund av vad som framgår av 3.1 ansvarar värderaren inte för 

den skada som kan åsamkas uppdragsgivaren eller tredje man som 
en konsekvens av att värdebedömningen är felaktig på grund av att 
värderingsobjektet är i behov av sanering eller att det föreligger någon 
annan form av miljömässig belastning. 

 

4 BESIKTNING, TEKNISKT SKICK 
4.1 Den fysiska konditionen hos de anläggningar (byggnader osv) som 

beskrivs i utlåtandet är baserad på översiktlig okulär besiktning. Utförd 
besiktning har ej varit av sådan karaktär att den uppfyller säljarens 
upplysningsplikt eller köparens undersökningsplikt enligt 4 kap 19 § 
Jordabalken. Värderingsobjektet förutsätts ha det skick och den 
standard som okulärbesiktningen indikerade vid besiktningstillfället. 

 
4.2 Värderaren tar inget ansvar för dolda fel eller icke uppenbara 

förhållanden på egendomen, under marken eller i byggnaden, som 
skulle påverka värdet. Inget ansvar tas för 

4.3 sådant som skulle kräva specialistkompetens eller speciella 
kunskaper för att upptäcka. 

4.4 funktionen (skadefriheten) och/eller konditionen hos 
byggnadsdetaljer, mekanisk utrustning, rörledningar eller elektriska 
komponenter. 

 
5 ANSVAR 
5.1 Eventuella skadeståndsanspråk till följd av påvisad skada till följd av 

fel i värdeutlåtandet skall framställas inom ett år från 
värderingstidpunkten (datum för undertecknande av värderingen). 

 
5.2 Det maximala skadestånd som kan utgå för påvisad skada till följd av 

fel i värdeutlåtandet är 25 prisbasbelopp vid värderingstidpunkten. 
 

6 VÄRDEUTLÅTANDETS AKTUALITET 
6.1 Beroende på att de faktorer som påverkar värderingsobjektets 

marknadsvärde förändras över tiden är den värdebedömning som 
återges i utlåtandet gällande endast vid värdetidpunkten med de 
förutsättningar och reservationer som angivits i utlåtandet. 

 
6.2 Framtida in- och utbetalningar samt värdeutveckling som redovisas i 

utlåtandet i förekommande fall, har gjorts utifrån ett scenario som, 
enligt värderarens uppfattning, återspeglar fastighetsmarknadens 
förväntningar om framtiden. Värdebedömningen innebär inte någon 
utfästelse om faktisk framtida kassaflödes- och värdeutveckling. 

 

7 VÄRDEUTLÅTANDETS ANVÄNDNING 
7.1 Innehållet i värdeutlåtandet med tillhörande bilagor tillhör 

uppdragsgivaren och skall användas i sin helhet till det syfte som 
anges i utlåtandet. 

 
7.2 Används värdeutlåtandet för rättsliga förfoganden, ansvarar 

värderaren endast för direkt eller indirekt skada som kan drabba 
uppdragsgivaren om utlåtandet används enligt 7.1. Värderaren är fri 
från allt ansvar för skada som drabbat tredje man till följd av att denne 
använt sig av värdeutlåtandet eller uppgifter i detta. 

 
7.3 Innan värdeutlåtandet eller delar av det reproduceras eller refereras till 

i något annat skriftligt dokument, måste värderingsföretaget 
godkänna innehållet och på vilket sätt utlåtandet skall återges.
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Källa: Lantmäteriet, Skatteverket och InfoTrader

FASTIGHET  

ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 3:2
Aktualitet fastighetsregistret: 2022‐01‐19
Objektidentitet: 909a6a60‐91a0‐90ec‐e040‐ed8f66444c3f
Nyckel (fnr): 120727023
Län: Kommun: Distrikt:
12, Skåne 92, ÄNGELHOLM 101346, Ängelholm
Övriga noteringar:
JÄRNVÄGSMARK
Lantmäteriförrättning pågår Ärende: 171280 Registrerat: 20170915
Lantmäteriförrättning pågår Ärende: 200650 Registrerat: 20200422
Lantmäteriförrättning pågår Ärende: 200692 Registrerat: 20200430
Lantmäteriförrättning pågår Ärende: 200829 Registrerat: 20200528
Lantmäteriförrättning pågår Ärende: 220129 Registrerat: 20220123
Lantmäterikontor
LANTMÄTERIET, BOX 50590, 202 15 MALMÖ  Kontor: ML20  Tel: 0771‐636363

TIDIGARE BETECKNING
Beteckning: Omregistreringsdatum: Akt:
L‐ÄNGELHOLM * STG:333 1991‐09‐25 1183‐927

ADRESS 

Inga adresser hittades.

AREAL  

Totalareal: Varav land: Varav vatten:
273 577 kvm 273 577 kvm 0 kvm
27,36 ha 27,36 ha 0 ha
Den totala arean är osäker.

LÄGE, KARTA  

Område: N:(SWEREF99) E: X:(RT90) Y: Gå till:

1. 6236679,53 366781,69 6240395,05 1316837,83

Fastighetsrättsliga: Datum: Akt:

Beslut om
fastighetsindelning

1928‐06‐11

Fastighetsrättsliga: Datum: Akt:

Gränsbestämning 1961‐07‐27 1182K‐P144

Fastighetsreglering 1996‐12‐09 1182‐1094
Gränsbestämning 1964‐03‐06 1182K‐P161
Gränsbestämning 1970‐12‐11 1182K‐P239
Fastighetsreglering 1993‐11‐26 1182‐920
Ägoutbyte 1972‐03‐30 11‐ÄNG‐399/72
Fastighetsreglering 1978‐01‐13 11‐ÄNG‐677/78
Fastighetsreglering 1983‐01‐14 1182‐5
Fastighetsreglering 1996‐01‐22 1182‐1036
Fastighetsreglering 1997‐02‐17 1292‐1124
Fastighetsreglering 2001‐11‐14 1292‐1446

Fastighetsreglering 2016‐01‐21 1292‐2514
Fastighetsreglering 2020‐04‐22 1292‐2018/27
Fastighetsreglering 2000‐04‐19 1292‐1345
Fastighetsreglering 2009‐06‐04 1292‐1998
Fastighetsreglering 2012‐12‐18 1292‐2317
Fastighetsreglering 2013‐04‐30 1292‐2359
Fastighetsreglering 2013‐07‐04 1292‐2376
Fastighetsbestämning 2017‐06‐12 1292‐2581
Ledningsåtgärd 2020‐05‐28 1283K‐2019/96
Gränsutmärkning
fullföljd

2022‐01‐19 1292‐2514GU

ÅTGÄRDER  

ANDEL I SAMFÄLLIGHET 

Inga andelar i samfällighet hittades.

ANDEL I GEMENSAMHETSANLÄGGNING 

Inga gemensamhetsanläggningar hittades.

INSKRIVNING ALLMÄNT  

Beräknad aktualitet inskrivningsdelen: 2022‐02‐25 Senaste ändring för fastigheten: 2017‐06‐19

Inskrivningskontor
Lantmäteriet,
fastighetsinskrivning

Kontor: Hässleholm 761 80 NORRTÄLJE Tel: 0771‐636363

ÄLDRE FÖRHÅLLANDE 
L93/1176, A97/2115, A00/6162, A13/8934, A14/11916

Namn på lagfart: STATEN TRAFIKVERKET
Organisationsnummer: 202100‐6297
Adress: 781 89 BORLÄNGE
Akt: 32/23 Beviljad
Inskrivningsdag: 1932‐10‐24, Andel: 1/1
Anmärkningar:
    Anmärkning Akt: 10/11975 Beslut: Beviljad
    Anmärkning Akt: 03/4454 Beslut: Beviljad

Fång: Övriga fångeshandlingar 1913‐06‐30
    Akt: 32/23 Beviljad
Övr fång: 74/1677, 74/1694

LAGFART 

Trafikverket

INTECKNINGAR  

Inga inteckningar hittades.

ANTECKNINGAR  

Inga anteckningar hittades.

TIDIGARE ÄGARE 

Ingen tidigare ägare hittades.

AVTALSRÄTTIGHETER  

Företrädesordning Typ Ändamål Inskrivningsdag Akt Beslut

1 Avtalsservitut OMRÅDE FÖR GÅNG‐ OCH CYKELVÄG  2000‐08‐25 00/5676 Beviljad
2 Avtalsnyttjanderätt OMRÅDE  2009‐11‐06 09/36641 Beviljad

3 Avtalsservitut GÅNG‐ OCH CYKELVÄG  2000‐08‐09 00/5266 Beviljad
Förordnande enligt fastighetsbildningslagen 13/8933

Det finns 16 rättigheter på fastigheten.

Rättigheter där fastigheten har förmån
Officialservitut 1292‐1479.1
Officialservitut 1292‐1479.2
Officialservitut 1292‐1998.1
Avtalsservitut 12‐IM7‐97/14888.1
Officialservitut 1292‐2359.1
Officialservitut 1182‐1036.1
Officialservitut 1292‐2018/27.2
Avtalsservitut 12‐IM7‐97/9614.1
Avtalsservitut D202100379183:1.1
Officialservitut 1292‐2018/27.1
Officialservitut 1182‐907.1

Rättigheter där fastigheten har last
Ledningsratt 1283K‐2019/96.1
Officialservitut 1182K‐P133.1
Avtalsservitut 12‐IM12‐2000/5676.1
Avtalsservitut 12‐IM12‐2000/5266.1
Officialservitut 1182K‐P133.2

Sök efter InfoRätt.

RÄTTIGHETER  

FÖR ÄNGELHOLM 5:3 M.FL, "ANGELA‐PORTEN TILL SÖDRA ÄNGELHOLM",
EPADALEN, ÄNGELHOLM
Detaljplan
Akt: 1292‐P245
Status: Beslut
Beslutsdatum: 2013‐11‐25
Senaste ändring: ‐
Laga kraft: 2014‐11‐08
Genomförande: 2014‐11‐09 ‐ 2029‐11‐08
Mynd. aktbet.: DP 1075
Berörd kommun: Ängelholm

ÄNGELHOLM 3:128, 5:1 M FL, SÖDRA UTMARKEN
Detaljplan
Akt: 1292‐P2018/11
Status: Beslut
Beslutsdatum: 2018‐01‐31
Senaste ändring: 2021‐04‐23
Laga kraft: 2018‐06‐21
Genomförande: 2018‐06‐21 ‐ 2023‐06‐21
Mynd. aktbet.: DP 1109
Berörd kommun: Ängelholm

Stadsplan
Akt: 11‐ÄNG‐710/78
Status: Beslut
Beslutsdatum: 1978‐10‐24
Senaste ändring: 2020‐10‐26
Genomförande: 2009‐06‐19 ‐ 2014‐06‐18
Anmärkning: GENOMFÖRANDETIDEN HAR

UTGÅTT
Anmärkning: DELVIS UPPHÄVD SE 1292‐

P02/72.ÄNDRADE BESTÄMMELSER
SE AKT 1292‐P09/152

Anmärkning: PLANEN HAR DELAD
GENOMFÖRANDETID

Berörd kommun: Ängelholm

Stadsplan
Akt: 1182K‐B33
Status: Beslut
Beslutsdatum: 1935‐11‐04
Senaste ändring: ‐
Anmärkning: GENOMFÖRANDETIDEN HAR

UTGÅTT
Berörd kommun: Ängelholm

Stadsplan
Akt: 1182K‐B30
Status: Beslut
Beslutsdatum: 1934‐01‐19
Senaste ändring: ‐
Anmärkning: GENOMFÖRANDETIDEN HAR

UTGÅTT
Berörd kommun: Ängelholm

Stadsplan
Akt: 11‐ÄNG‐450/73
Status: Beslut
Beslutsdatum: 1973‐02‐06
Senaste ändring: 2012‐09‐06
Anmärkning: GENOMFÖRANDETIDEN HAR

UTGÅTT
Berörd kommun: Ängelholm

Stadsplan
Akt: 1182K‐B189
Status: Beslut
Beslutsdatum: 1971‐01‐18
Senaste ändring: 2015‐09‐18
Anmärkning: GENOMFÖRANDETIDEN HAR

UTGÅTT
Berörd kommun: Ängelholm

KVARNHJULET
Tomtindelning
Akt: 11‐ÄNG‐821/82
Status: Beslut
Beslutsdatum: 1982‐01‐27
Senaste ändring: ‐
Berörd kommun: Ängelholm

DOPPINGEN, STG 328 M FL, ÄNDR
Stadsplan
Akt: 1182‐P86/0709
Status: Beslut
Beslutsdatum: 1986‐07‐09
Senaste ändring: 2013‐07‐03
Genomförande: 1987‐07‐01 ‐ 1992‐06‐30
Anmärkning: BOSTADSÄNDAMÅL
Berörd kommun: Ängelholm

ÄNGELHOLM 5:1 MM, DEL AV
Detaljplan
Akt: 1182‐P94/0614/1
Status: Beslut
Beslutsdatum: 1994‐09‐15
Senaste ändring: 2018‐05‐31
Laga kraft: 1994‐09‐15
Genomförande: 1994‐09‐16 ‐ 1999‐09‐15
Berörd kommun: Ängelholm

PLANSKILDA KORSNINGAR AV VÄSTKUSTBANAN I ÄNGELHOLM, ÄNDR
Detaljplan
Akt: 1182‐P90/0423/1
Status: Beslut
Beslutsdatum: 1990‐04‐23
Senaste ändring: 2018‐09‐07
Laga kraft: 1990‐07‐20
Genomförande: 1990‐07‐21 ‐ 1995‐07‐20
Berörd kommun: Ängelholm

HAVSBADSVÄGEN DEL AV, SAMT KV LÖNNEN OCH ASKEN MM
Detaljplan
Akt: 1292‐P04/81
Status: Beslut
Beslutsdatum: 2000‐08‐28
Senaste ändring: 2012‐10‐30
Laga kraft: 2003‐06‐18
Genomförande: 2003‐06‐19 ‐ 2013‐06‐18
Anmärkning: UPPH TI(ASKEN 1‐10, LÖNNEN 1‐

14)
Berörd kommun: Ängelholm

UTBYGGNAD AV VÄSTKUSTBANAN, ÄNGELHOLM 3:2‐3 MM, SÖDER OM
RÖNNEÅ I ÄNGELHOLMS STAD
Detaljplan
Akt: 1292‐P175
Status: Beslut
Beslutsdatum: 2003‐06‐18
Senaste ändring: 2012‐10‐30
Laga kraft: 2003‐06‐18
Genomförande: 2003‐06‐19 ‐ 2013‐06‐18
Anmärkning: UPPHÄVD STRANDSKYDD SE(AKT

1292‐P97/5).
Mynd. aktbet.: B 347
Berörd kommun: Ängelholm

DEL AV ÄNGELHOLM 3:2 OCH 3:5
Detaljplan
Akt: 1292‐P209
Status: Beslut
Beslutsdatum: 2012‐08‐16
Senaste ändring: ‐
Laga kraft: 2012‐08‐16
Genomförande: 2012‐08‐17 ‐ 2017‐08‐16
Anmärkning: DÅ AKT 1292‐P199 HAR ETT

SENARE KOMMUNALT
ANTAGANDEDATUM SKA DEN
MARK SOM ENLIGT PLANKARTOR
ÄR ÖVERLAPPANDE INGÅ I 1292‐
P199 ENLIGT UPPGIFT FRÅN
ÄNGELHOLMS KOMMUN.

Mynd. aktbet.: DP 1053
Berörd kommun: Ängelholm

JÄRNVÄGSPLAN FÖR UTBYGGNAD AV VÄSTKUSTBANAN, DELEN
ÄNGELHOLM‐HELSINGBORG, ROMARES VÄG OCH OMBYGGNAD AV
VÄGARNA 1785, 112 OCH 1399
Järnvägsplan
Akt: 1292‐P2019/11
Status: Beslut
Beslutsdatum: 2019‐10‐31
Laga kraft: 2019‐10‐31
Senaste ändring: 2020‐10‐08
Anmärkning Markreglering: BERÖR ÄVEN HELSINGBORG

(KLM)
Mynd. aktbet.: I2019/01521/TP
Berörd kommun: Ängelholm

PLANER OCH MARKREGLERINGAR  

Planer

Övriga bestämmelser

Det finns 75 byggnad/er på fastigheten. Sök efter InfoBygg.

MER INFORMATION 

Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr, typkod 497

202100‐6297
Trafikverket
781 89 BORLÄNGE
Andel: 1/1
Juridisk form: Statliga enheter

Specialenhet, distributionsbyggnad, typkod 820

556089‐7851
ÖRESUNDSKRAFT AB
BOX 642
251 06 HELSINGBORG
Andel: 1/1
Juridisk form: Övriga aktiebolag

Specialenhet, skolbyggnad, typkod 825

202100‐6297
Trafikverket
781 89 BORLÄNGE
Andel: 1/1
Juridisk form: Statliga enheter

Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr, typkod 499

202100‐6297
Trafikverket
781 89 BORLÄNGE
Andel: 1/1
Juridisk form: Statliga enheter

TAXERING  

Taxeringsår: 2021 Taxeringsid: 250542‐1
Taxeringsvärde i tkr: 0
Industritillbehör: Nej
Tax.enhet avser:
ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 3:2 Del av registerfastighet

Taxerade ägare

Taxeringsår: 2019 Taxeringsid: 250546‐1
Taxeringsvärde i tkr: 0
Tax.enhet avser:
ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 3:2 Byggnad på ofri grund

Taxerade ägare

Taxeringsår: 2019 Taxeringsid: 250544‐1
Taxeringsvärde i tkr: 0
Tax.enhet avser:
ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 3:2 Del av registerfastighet

Taxerade ägare

Taxeringsår: 2019 Taxeringsid: 250543‐1
Taxeringsvärde i tkr: 0
Industritillbehör: Nej
Tax.enhet avser:
ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 3:2 Del av registerfastighet

Taxerade ägare

AVSKILD FASTIGHET  

ÄNGELHOLM PILEN 10 ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 1:230 ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 1:231

ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 1:233 ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 1:234 ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 3:51

ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 3:126 ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 3:129 ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 3:131

ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 1:232 ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 3:49 ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 3:136
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Källa: Lantmäteriet, Skatteverket och InfoTrader

FASTIGHET  

ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 3:2
Aktualitet fastighetsregistret: 2022‐01‐19
Objektidentitet: 909a6a60‐91a0‐90ec‐e040‐ed8f66444c3f
Nyckel (fnr): 120727023
Län: Kommun: Distrikt:
12, Skåne 92, ÄNGELHOLM 101346, Ängelholm
Övriga noteringar:
JÄRNVÄGSMARK
Lantmäteriförrättning pågår Ärende: 171280 Registrerat: 20170915
Lantmäteriförrättning pågår Ärende: 200650 Registrerat: 20200422
Lantmäteriförrättning pågår Ärende: 200692 Registrerat: 20200430
Lantmäteriförrättning pågår Ärende: 200829 Registrerat: 20200528
Lantmäteriförrättning pågår Ärende: 220129 Registrerat: 20220123
Lantmäterikontor
LANTMÄTERIET, BOX 50590, 202 15 MALMÖ  Kontor: ML20  Tel: 0771‐636363

TIDIGARE BETECKNING
Beteckning: Omregistreringsdatum: Akt:
L‐ÄNGELHOLM * STG:333 1991‐09‐25 1183‐927

ADRESS 

Inga adresser hittades.

AREAL  

Totalareal: Varav land: Varav vatten:
273 577 kvm 273 577 kvm 0 kvm
27,36 ha 27,36 ha 0 ha
Den totala arean är osäker.

LÄGE, KARTA  

Område: N:(SWEREF99) E: X:(RT90) Y: Gå till:

1. 6236679,53 366781,69 6240395,05 1316837,83

Fastighetsrättsliga: Datum: Akt:

Beslut om
fastighetsindelning

1928‐06‐11

Fastighetsrättsliga: Datum: Akt:

Gränsbestämning 1961‐07‐27 1182K‐P144

Fastighetsreglering 1996‐12‐09 1182‐1094
Gränsbestämning 1964‐03‐06 1182K‐P161
Gränsbestämning 1970‐12‐11 1182K‐P239
Fastighetsreglering 1993‐11‐26 1182‐920
Ägoutbyte 1972‐03‐30 11‐ÄNG‐399/72
Fastighetsreglering 1978‐01‐13 11‐ÄNG‐677/78
Fastighetsreglering 1983‐01‐14 1182‐5
Fastighetsreglering 1996‐01‐22 1182‐1036
Fastighetsreglering 1997‐02‐17 1292‐1124
Fastighetsreglering 2001‐11‐14 1292‐1446

Fastighetsreglering 2016‐01‐21 1292‐2514
Fastighetsreglering 2020‐04‐22 1292‐2018/27
Fastighetsreglering 2000‐04‐19 1292‐1345
Fastighetsreglering 2009‐06‐04 1292‐1998
Fastighetsreglering 2012‐12‐18 1292‐2317
Fastighetsreglering 2013‐04‐30 1292‐2359
Fastighetsreglering 2013‐07‐04 1292‐2376
Fastighetsbestämning 2017‐06‐12 1292‐2581
Ledningsåtgärd 2020‐05‐28 1283K‐2019/96
Gränsutmärkning
fullföljd

2022‐01‐19 1292‐2514GU

ÅTGÄRDER  

ANDEL I SAMFÄLLIGHET 

Inga andelar i samfällighet hittades.

ANDEL I GEMENSAMHETSANLÄGGNING 

Inga gemensamhetsanläggningar hittades.

INSKRIVNING ALLMÄNT  

Beräknad aktualitet inskrivningsdelen: 2022‐02‐25 Senaste ändring för fastigheten: 2017‐06‐19

Inskrivningskontor
Lantmäteriet,
fastighetsinskrivning

Kontor: Hässleholm 761 80 NORRTÄLJE Tel: 0771‐636363

ÄLDRE FÖRHÅLLANDE 
L93/1176, A97/2115, A00/6162, A13/8934, A14/11916

Namn på lagfart: STATEN TRAFIKVERKET
Organisationsnummer: 202100‐6297
Adress: 781 89 BORLÄNGE
Akt: 32/23 Beviljad
Inskrivningsdag: 1932‐10‐24, Andel: 1/1
Anmärkningar:
    Anmärkning Akt: 10/11975 Beslut: Beviljad
    Anmärkning Akt: 03/4454 Beslut: Beviljad

Fång: Övriga fångeshandlingar 1913‐06‐30
    Akt: 32/23 Beviljad
Övr fång: 74/1677, 74/1694

LAGFART 

Trafikverket

INTECKNINGAR  

Inga inteckningar hittades.

ANTECKNINGAR  

Inga anteckningar hittades.

TIDIGARE ÄGARE 

Ingen tidigare ägare hittades.

AVTALSRÄTTIGHETER  

Företrädesordning Typ Ändamål Inskrivningsdag Akt Beslut

1 Avtalsservitut OMRÅDE FÖR GÅNG‐ OCH CYKELVÄG  2000‐08‐25 00/5676 Beviljad
2 Avtalsnyttjanderätt OMRÅDE  2009‐11‐06 09/36641 Beviljad

3 Avtalsservitut GÅNG‐ OCH CYKELVÄG  2000‐08‐09 00/5266 Beviljad
Förordnande enligt fastighetsbildningslagen 13/8933

Det finns 16 rättigheter på fastigheten.

Rättigheter där fastigheten har förmån
Officialservitut 1292‐1479.1
Officialservitut 1292‐1479.2
Officialservitut 1292‐1998.1
Avtalsservitut 12‐IM7‐97/14888.1
Officialservitut 1292‐2359.1
Officialservitut 1182‐1036.1
Officialservitut 1292‐2018/27.2
Avtalsservitut 12‐IM7‐97/9614.1
Avtalsservitut D202100379183:1.1
Officialservitut 1292‐2018/27.1
Officialservitut 1182‐907.1

Rättigheter där fastigheten har last
Ledningsratt 1283K‐2019/96.1
Officialservitut 1182K‐P133.1
Avtalsservitut 12‐IM12‐2000/5676.1
Avtalsservitut 12‐IM12‐2000/5266.1
Officialservitut 1182K‐P133.2

Sök efter InfoRätt.

RÄTTIGHETER  

FÖR ÄNGELHOLM 5:3 M.FL, "ANGELA‐PORTEN TILL SÖDRA ÄNGELHOLM",
EPADALEN, ÄNGELHOLM
Detaljplan
Akt: 1292‐P245
Status: Beslut
Beslutsdatum: 2013‐11‐25
Senaste ändring: ‐
Laga kraft: 2014‐11‐08
Genomförande: 2014‐11‐09 ‐ 2029‐11‐08
Mynd. aktbet.: DP 1075
Berörd kommun: Ängelholm

ÄNGELHOLM 3:128, 5:1 M FL, SÖDRA UTMARKEN
Detaljplan
Akt: 1292‐P2018/11
Status: Beslut
Beslutsdatum: 2018‐01‐31
Senaste ändring: 2021‐04‐23
Laga kraft: 2018‐06‐21
Genomförande: 2018‐06‐21 ‐ 2023‐06‐21
Mynd. aktbet.: DP 1109
Berörd kommun: Ängelholm

Stadsplan
Akt: 11‐ÄNG‐710/78
Status: Beslut
Beslutsdatum: 1978‐10‐24
Senaste ändring: 2020‐10‐26
Genomförande: 2009‐06‐19 ‐ 2014‐06‐18
Anmärkning: GENOMFÖRANDETIDEN HAR

UTGÅTT
Anmärkning: DELVIS UPPHÄVD SE 1292‐

P02/72.ÄNDRADE BESTÄMMELSER
SE AKT 1292‐P09/152

Anmärkning: PLANEN HAR DELAD
GENOMFÖRANDETID

Berörd kommun: Ängelholm

Stadsplan
Akt: 1182K‐B33
Status: Beslut
Beslutsdatum: 1935‐11‐04
Senaste ändring: ‐
Anmärkning: GENOMFÖRANDETIDEN HAR

UTGÅTT
Berörd kommun: Ängelholm

Stadsplan
Akt: 1182K‐B30
Status: Beslut
Beslutsdatum: 1934‐01‐19
Senaste ändring: ‐
Anmärkning: GENOMFÖRANDETIDEN HAR

UTGÅTT
Berörd kommun: Ängelholm

Stadsplan
Akt: 11‐ÄNG‐450/73
Status: Beslut
Beslutsdatum: 1973‐02‐06
Senaste ändring: 2012‐09‐06
Anmärkning: GENOMFÖRANDETIDEN HAR

UTGÅTT
Berörd kommun: Ängelholm

Stadsplan
Akt: 1182K‐B189
Status: Beslut
Beslutsdatum: 1971‐01‐18
Senaste ändring: 2015‐09‐18
Anmärkning: GENOMFÖRANDETIDEN HAR

UTGÅTT
Berörd kommun: Ängelholm

KVARNHJULET
Tomtindelning
Akt: 11‐ÄNG‐821/82
Status: Beslut
Beslutsdatum: 1982‐01‐27
Senaste ändring: ‐
Berörd kommun: Ängelholm

DOPPINGEN, STG 328 M FL, ÄNDR
Stadsplan
Akt: 1182‐P86/0709
Status: Beslut
Beslutsdatum: 1986‐07‐09
Senaste ändring: 2013‐07‐03
Genomförande: 1987‐07‐01 ‐ 1992‐06‐30
Anmärkning: BOSTADSÄNDAMÅL
Berörd kommun: Ängelholm

ÄNGELHOLM 5:1 MM, DEL AV
Detaljplan
Akt: 1182‐P94/0614/1
Status: Beslut
Beslutsdatum: 1994‐09‐15
Senaste ändring: 2018‐05‐31
Laga kraft: 1994‐09‐15
Genomförande: 1994‐09‐16 ‐ 1999‐09‐15
Berörd kommun: Ängelholm

PLANSKILDA KORSNINGAR AV VÄSTKUSTBANAN I ÄNGELHOLM, ÄNDR
Detaljplan
Akt: 1182‐P90/0423/1
Status: Beslut
Beslutsdatum: 1990‐04‐23
Senaste ändring: 2018‐09‐07
Laga kraft: 1990‐07‐20
Genomförande: 1990‐07‐21 ‐ 1995‐07‐20
Berörd kommun: Ängelholm

HAVSBADSVÄGEN DEL AV, SAMT KV LÖNNEN OCH ASKEN MM
Detaljplan
Akt: 1292‐P04/81
Status: Beslut
Beslutsdatum: 2000‐08‐28
Senaste ändring: 2012‐10‐30
Laga kraft: 2003‐06‐18
Genomförande: 2003‐06‐19 ‐ 2013‐06‐18
Anmärkning: UPPH TI(ASKEN 1‐10, LÖNNEN 1‐

14)
Berörd kommun: Ängelholm

UTBYGGNAD AV VÄSTKUSTBANAN, ÄNGELHOLM 3:2‐3 MM, SÖDER OM
RÖNNEÅ I ÄNGELHOLMS STAD
Detaljplan
Akt: 1292‐P175
Status: Beslut
Beslutsdatum: 2003‐06‐18
Senaste ändring: 2012‐10‐30
Laga kraft: 2003‐06‐18
Genomförande: 2003‐06‐19 ‐ 2013‐06‐18
Anmärkning: UPPHÄVD STRANDSKYDD SE(AKT

1292‐P97/5).
Mynd. aktbet.: B 347
Berörd kommun: Ängelholm

DEL AV ÄNGELHOLM 3:2 OCH 3:5
Detaljplan
Akt: 1292‐P209
Status: Beslut
Beslutsdatum: 2012‐08‐16
Senaste ändring: ‐
Laga kraft: 2012‐08‐16
Genomförande: 2012‐08‐17 ‐ 2017‐08‐16
Anmärkning: DÅ AKT 1292‐P199 HAR ETT

SENARE KOMMUNALT
ANTAGANDEDATUM SKA DEN
MARK SOM ENLIGT PLANKARTOR
ÄR ÖVERLAPPANDE INGÅ I 1292‐
P199 ENLIGT UPPGIFT FRÅN
ÄNGELHOLMS KOMMUN.

Mynd. aktbet.: DP 1053
Berörd kommun: Ängelholm

JÄRNVÄGSPLAN FÖR UTBYGGNAD AV VÄSTKUSTBANAN, DELEN
ÄNGELHOLM‐HELSINGBORG, ROMARES VÄG OCH OMBYGGNAD AV
VÄGARNA 1785, 112 OCH 1399
Järnvägsplan
Akt: 1292‐P2019/11
Status: Beslut
Beslutsdatum: 2019‐10‐31
Laga kraft: 2019‐10‐31
Senaste ändring: 2020‐10‐08
Anmärkning Markreglering: BERÖR ÄVEN HELSINGBORG

(KLM)
Mynd. aktbet.: I2019/01521/TP
Berörd kommun: Ängelholm

PLANER OCH MARKREGLERINGAR  

Planer

Övriga bestämmelser

Det finns 75 byggnad/er på fastigheten. Sök efter InfoBygg.

MER INFORMATION 

Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr, typkod 497

202100‐6297
Trafikverket
781 89 BORLÄNGE
Andel: 1/1
Juridisk form: Statliga enheter

Specialenhet, distributionsbyggnad, typkod 820

556089‐7851
ÖRESUNDSKRAFT AB
BOX 642
251 06 HELSINGBORG
Andel: 1/1
Juridisk form: Övriga aktiebolag

Specialenhet, skolbyggnad, typkod 825

202100‐6297
Trafikverket
781 89 BORLÄNGE
Andel: 1/1
Juridisk form: Statliga enheter

Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr, typkod 499

202100‐6297
Trafikverket
781 89 BORLÄNGE
Andel: 1/1
Juridisk form: Statliga enheter

TAXERING  

Taxeringsår: 2021 Taxeringsid: 250542‐1
Taxeringsvärde i tkr: 0
Industritillbehör: Nej
Tax.enhet avser:
ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 3:2 Del av registerfastighet

Taxerade ägare

Taxeringsår: 2019 Taxeringsid: 250546‐1
Taxeringsvärde i tkr: 0
Tax.enhet avser:
ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 3:2 Byggnad på ofri grund

Taxerade ägare

Taxeringsår: 2019 Taxeringsid: 250544‐1
Taxeringsvärde i tkr: 0
Tax.enhet avser:
ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 3:2 Del av registerfastighet

Taxerade ägare

Taxeringsår: 2019 Taxeringsid: 250543‐1
Taxeringsvärde i tkr: 0
Industritillbehör: Nej
Tax.enhet avser:
ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 3:2 Del av registerfastighet

Taxerade ägare

AVSKILD FASTIGHET  

ÄNGELHOLM PILEN 10 ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 1:230 ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 1:231

ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 1:233 ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 1:234 ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 3:51

ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 3:126 ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 3:129 ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 3:131

ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 1:232 ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 3:49 ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 3:136
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Källa: Lantmäteriet, Skatteverket och InfoTrader

FASTIGHET  

ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 3:2
Aktualitet fastighetsregistret: 2022‐01‐19
Objektidentitet: 909a6a60‐91a0‐90ec‐e040‐ed8f66444c3f
Nyckel (fnr): 120727023
Län: Kommun: Distrikt:
12, Skåne 92, ÄNGELHOLM 101346, Ängelholm
Övriga noteringar:
JÄRNVÄGSMARK
Lantmäteriförrättning pågår Ärende: 171280 Registrerat: 20170915
Lantmäteriförrättning pågår Ärende: 200650 Registrerat: 20200422
Lantmäteriförrättning pågår Ärende: 200692 Registrerat: 20200430
Lantmäteriförrättning pågår Ärende: 200829 Registrerat: 20200528
Lantmäteriförrättning pågår Ärende: 220129 Registrerat: 20220123
Lantmäterikontor
LANTMÄTERIET, BOX 50590, 202 15 MALMÖ  Kontor: ML20  Tel: 0771‐636363

TIDIGARE BETECKNING
Beteckning: Omregistreringsdatum: Akt:
L‐ÄNGELHOLM * STG:333 1991‐09‐25 1183‐927

ADRESS 

Inga adresser hittades.

AREAL  

Totalareal: Varav land: Varav vatten:
273 577 kvm 273 577 kvm 0 kvm
27,36 ha 27,36 ha 0 ha
Den totala arean är osäker.

LÄGE, KARTA  

Område: N:(SWEREF99) E: X:(RT90) Y: Gå till:

1. 6236679,53 366781,69 6240395,05 1316837,83

Fastighetsrättsliga: Datum: Akt:

Beslut om
fastighetsindelning

1928‐06‐11

Fastighetsrättsliga: Datum: Akt:

Gränsbestämning 1961‐07‐27 1182K‐P144

Fastighetsreglering 1996‐12‐09 1182‐1094
Gränsbestämning 1964‐03‐06 1182K‐P161
Gränsbestämning 1970‐12‐11 1182K‐P239
Fastighetsreglering 1993‐11‐26 1182‐920
Ägoutbyte 1972‐03‐30 11‐ÄNG‐399/72
Fastighetsreglering 1978‐01‐13 11‐ÄNG‐677/78
Fastighetsreglering 1983‐01‐14 1182‐5
Fastighetsreglering 1996‐01‐22 1182‐1036
Fastighetsreglering 1997‐02‐17 1292‐1124
Fastighetsreglering 2001‐11‐14 1292‐1446

Fastighetsreglering 2016‐01‐21 1292‐2514
Fastighetsreglering 2020‐04‐22 1292‐2018/27
Fastighetsreglering 2000‐04‐19 1292‐1345
Fastighetsreglering 2009‐06‐04 1292‐1998
Fastighetsreglering 2012‐12‐18 1292‐2317
Fastighetsreglering 2013‐04‐30 1292‐2359
Fastighetsreglering 2013‐07‐04 1292‐2376
Fastighetsbestämning 2017‐06‐12 1292‐2581
Ledningsåtgärd 2020‐05‐28 1283K‐2019/96
Gränsutmärkning
fullföljd

2022‐01‐19 1292‐2514GU

ÅTGÄRDER  

ANDEL I SAMFÄLLIGHET 

Inga andelar i samfällighet hittades.

ANDEL I GEMENSAMHETSANLÄGGNING 

Inga gemensamhetsanläggningar hittades.

INSKRIVNING ALLMÄNT  

Beräknad aktualitet inskrivningsdelen: 2022‐02‐25 Senaste ändring för fastigheten: 2017‐06‐19

Inskrivningskontor
Lantmäteriet,
fastighetsinskrivning

Kontor: Hässleholm 761 80 NORRTÄLJE Tel: 0771‐636363

ÄLDRE FÖRHÅLLANDE 
L93/1176, A97/2115, A00/6162, A13/8934, A14/11916

Namn på lagfart: STATEN TRAFIKVERKET
Organisationsnummer: 202100‐6297
Adress: 781 89 BORLÄNGE
Akt: 32/23 Beviljad
Inskrivningsdag: 1932‐10‐24, Andel: 1/1
Anmärkningar:
    Anmärkning Akt: 10/11975 Beslut: Beviljad
    Anmärkning Akt: 03/4454 Beslut: Beviljad

Fång: Övriga fångeshandlingar 1913‐06‐30
    Akt: 32/23 Beviljad
Övr fång: 74/1677, 74/1694

LAGFART 

Trafikverket

INTECKNINGAR  

Inga inteckningar hittades.

ANTECKNINGAR  

Inga anteckningar hittades.

TIDIGARE ÄGARE 

Ingen tidigare ägare hittades.

AVTALSRÄTTIGHETER  

Företrädesordning Typ Ändamål Inskrivningsdag Akt Beslut

1 Avtalsservitut OMRÅDE FÖR GÅNG‐ OCH CYKELVÄG  2000‐08‐25 00/5676 Beviljad
2 Avtalsnyttjanderätt OMRÅDE  2009‐11‐06 09/36641 Beviljad

3 Avtalsservitut GÅNG‐ OCH CYKELVÄG  2000‐08‐09 00/5266 Beviljad
Förordnande enligt fastighetsbildningslagen 13/8933

Det finns 16 rättigheter på fastigheten.

Rättigheter där fastigheten har förmån
Officialservitut 1292‐1479.1
Officialservitut 1292‐1479.2
Officialservitut 1292‐1998.1
Avtalsservitut 12‐IM7‐97/14888.1
Officialservitut 1292‐2359.1
Officialservitut 1182‐1036.1
Officialservitut 1292‐2018/27.2
Avtalsservitut 12‐IM7‐97/9614.1
Avtalsservitut D202100379183:1.1
Officialservitut 1292‐2018/27.1
Officialservitut 1182‐907.1

Rättigheter där fastigheten har last
Ledningsratt 1283K‐2019/96.1
Officialservitut 1182K‐P133.1
Avtalsservitut 12‐IM12‐2000/5676.1
Avtalsservitut 12‐IM12‐2000/5266.1
Officialservitut 1182K‐P133.2

Sök efter InfoRätt.

RÄTTIGHETER  

FÖR ÄNGELHOLM 5:3 M.FL, "ANGELA‐PORTEN TILL SÖDRA ÄNGELHOLM",
EPADALEN, ÄNGELHOLM
Detaljplan
Akt: 1292‐P245
Status: Beslut
Beslutsdatum: 2013‐11‐25
Senaste ändring: ‐
Laga kraft: 2014‐11‐08
Genomförande: 2014‐11‐09 ‐ 2029‐11‐08
Mynd. aktbet.: DP 1075
Berörd kommun: Ängelholm

ÄNGELHOLM 3:128, 5:1 M FL, SÖDRA UTMARKEN
Detaljplan
Akt: 1292‐P2018/11
Status: Beslut
Beslutsdatum: 2018‐01‐31
Senaste ändring: 2021‐04‐23
Laga kraft: 2018‐06‐21
Genomförande: 2018‐06‐21 ‐ 2023‐06‐21
Mynd. aktbet.: DP 1109
Berörd kommun: Ängelholm

Stadsplan
Akt: 11‐ÄNG‐710/78
Status: Beslut
Beslutsdatum: 1978‐10‐24
Senaste ändring: 2020‐10‐26
Genomförande: 2009‐06‐19 ‐ 2014‐06‐18
Anmärkning: GENOMFÖRANDETIDEN HAR

UTGÅTT
Anmärkning: DELVIS UPPHÄVD SE 1292‐

P02/72.ÄNDRADE BESTÄMMELSER
SE AKT 1292‐P09/152

Anmärkning: PLANEN HAR DELAD
GENOMFÖRANDETID

Berörd kommun: Ängelholm

Stadsplan
Akt: 1182K‐B33
Status: Beslut
Beslutsdatum: 1935‐11‐04
Senaste ändring: ‐
Anmärkning: GENOMFÖRANDETIDEN HAR

UTGÅTT
Berörd kommun: Ängelholm

Stadsplan
Akt: 1182K‐B30
Status: Beslut
Beslutsdatum: 1934‐01‐19
Senaste ändring: ‐
Anmärkning: GENOMFÖRANDETIDEN HAR

UTGÅTT
Berörd kommun: Ängelholm

Stadsplan
Akt: 11‐ÄNG‐450/73
Status: Beslut
Beslutsdatum: 1973‐02‐06
Senaste ändring: 2012‐09‐06
Anmärkning: GENOMFÖRANDETIDEN HAR

UTGÅTT
Berörd kommun: Ängelholm

Stadsplan
Akt: 1182K‐B189
Status: Beslut
Beslutsdatum: 1971‐01‐18
Senaste ändring: 2015‐09‐18
Anmärkning: GENOMFÖRANDETIDEN HAR

UTGÅTT
Berörd kommun: Ängelholm

KVARNHJULET
Tomtindelning
Akt: 11‐ÄNG‐821/82
Status: Beslut
Beslutsdatum: 1982‐01‐27
Senaste ändring: ‐
Berörd kommun: Ängelholm

DOPPINGEN, STG 328 M FL, ÄNDR
Stadsplan
Akt: 1182‐P86/0709
Status: Beslut
Beslutsdatum: 1986‐07‐09
Senaste ändring: 2013‐07‐03
Genomförande: 1987‐07‐01 ‐ 1992‐06‐30
Anmärkning: BOSTADSÄNDAMÅL
Berörd kommun: Ängelholm

ÄNGELHOLM 5:1 MM, DEL AV
Detaljplan
Akt: 1182‐P94/0614/1
Status: Beslut
Beslutsdatum: 1994‐09‐15
Senaste ändring: 2018‐05‐31
Laga kraft: 1994‐09‐15
Genomförande: 1994‐09‐16 ‐ 1999‐09‐15
Berörd kommun: Ängelholm

PLANSKILDA KORSNINGAR AV VÄSTKUSTBANAN I ÄNGELHOLM, ÄNDR
Detaljplan
Akt: 1182‐P90/0423/1
Status: Beslut
Beslutsdatum: 1990‐04‐23
Senaste ändring: 2018‐09‐07
Laga kraft: 1990‐07‐20
Genomförande: 1990‐07‐21 ‐ 1995‐07‐20
Berörd kommun: Ängelholm

HAVSBADSVÄGEN DEL AV, SAMT KV LÖNNEN OCH ASKEN MM
Detaljplan
Akt: 1292‐P04/81
Status: Beslut
Beslutsdatum: 2000‐08‐28
Senaste ändring: 2012‐10‐30
Laga kraft: 2003‐06‐18
Genomförande: 2003‐06‐19 ‐ 2013‐06‐18
Anmärkning: UPPH TI(ASKEN 1‐10, LÖNNEN 1‐

14)
Berörd kommun: Ängelholm

UTBYGGNAD AV VÄSTKUSTBANAN, ÄNGELHOLM 3:2‐3 MM, SÖDER OM
RÖNNEÅ I ÄNGELHOLMS STAD
Detaljplan
Akt: 1292‐P175
Status: Beslut
Beslutsdatum: 2003‐06‐18
Senaste ändring: 2012‐10‐30
Laga kraft: 2003‐06‐18
Genomförande: 2003‐06‐19 ‐ 2013‐06‐18
Anmärkning: UPPHÄVD STRANDSKYDD SE(AKT

1292‐P97/5).
Mynd. aktbet.: B 347
Berörd kommun: Ängelholm

DEL AV ÄNGELHOLM 3:2 OCH 3:5
Detaljplan
Akt: 1292‐P209
Status: Beslut
Beslutsdatum: 2012‐08‐16
Senaste ändring: ‐
Laga kraft: 2012‐08‐16
Genomförande: 2012‐08‐17 ‐ 2017‐08‐16
Anmärkning: DÅ AKT 1292‐P199 HAR ETT

SENARE KOMMUNALT
ANTAGANDEDATUM SKA DEN
MARK SOM ENLIGT PLANKARTOR
ÄR ÖVERLAPPANDE INGÅ I 1292‐
P199 ENLIGT UPPGIFT FRÅN
ÄNGELHOLMS KOMMUN.

Mynd. aktbet.: DP 1053
Berörd kommun: Ängelholm

JÄRNVÄGSPLAN FÖR UTBYGGNAD AV VÄSTKUSTBANAN, DELEN
ÄNGELHOLM‐HELSINGBORG, ROMARES VÄG OCH OMBYGGNAD AV
VÄGARNA 1785, 112 OCH 1399
Järnvägsplan
Akt: 1292‐P2019/11
Status: Beslut
Beslutsdatum: 2019‐10‐31
Laga kraft: 2019‐10‐31
Senaste ändring: 2020‐10‐08
Anmärkning Markreglering: BERÖR ÄVEN HELSINGBORG

(KLM)
Mynd. aktbet.: I2019/01521/TP
Berörd kommun: Ängelholm

PLANER OCH MARKREGLERINGAR  

Planer

Övriga bestämmelser

Det finns 75 byggnad/er på fastigheten. Sök efter InfoBygg.

MER INFORMATION 

Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr, typkod 497

202100‐6297
Trafikverket
781 89 BORLÄNGE
Andel: 1/1
Juridisk form: Statliga enheter

Specialenhet, distributionsbyggnad, typkod 820

556089‐7851
ÖRESUNDSKRAFT AB
BOX 642
251 06 HELSINGBORG
Andel: 1/1
Juridisk form: Övriga aktiebolag

Specialenhet, skolbyggnad, typkod 825

202100‐6297
Trafikverket
781 89 BORLÄNGE
Andel: 1/1
Juridisk form: Statliga enheter

Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr, typkod 499

202100‐6297
Trafikverket
781 89 BORLÄNGE
Andel: 1/1
Juridisk form: Statliga enheter

TAXERING  

Taxeringsår: 2021 Taxeringsid: 250542‐1
Taxeringsvärde i tkr: 0
Industritillbehör: Nej
Tax.enhet avser:
ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 3:2 Del av registerfastighet

Taxerade ägare

Taxeringsår: 2019 Taxeringsid: 250546‐1
Taxeringsvärde i tkr: 0
Tax.enhet avser:
ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 3:2 Byggnad på ofri grund

Taxerade ägare

Taxeringsår: 2019 Taxeringsid: 250544‐1
Taxeringsvärde i tkr: 0
Tax.enhet avser:
ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 3:2 Del av registerfastighet

Taxerade ägare

Taxeringsår: 2019 Taxeringsid: 250543‐1
Taxeringsvärde i tkr: 0
Industritillbehör: Nej
Tax.enhet avser:
ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 3:2 Del av registerfastighet

Taxerade ägare

AVSKILD FASTIGHET  

ÄNGELHOLM PILEN 10 ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 1:230 ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 1:231

ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 1:233 ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 1:234 ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 3:51

ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 3:126 ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 3:129 ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 3:131

ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 1:232 ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 3:49 ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 3:136

INFOFAST ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 3 2
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Källa: Lantmäteriet, Skatteverket och InfoTrader

FASTIGHET  

ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 3:2
Aktualitet fastighetsregistret: 2022‐01‐19
Objektidentitet: 909a6a60‐91a0‐90ec‐e040‐ed8f66444c3f
Nyckel (fnr): 120727023
Län: Kommun: Distrikt:
12, Skåne 92, ÄNGELHOLM 101346, Ängelholm
Övriga noteringar:
JÄRNVÄGSMARK
Lantmäteriförrättning pågår Ärende: 171280 Registrerat: 20170915
Lantmäteriförrättning pågår Ärende: 200650 Registrerat: 20200422
Lantmäteriförrättning pågår Ärende: 200692 Registrerat: 20200430
Lantmäteriförrättning pågår Ärende: 200829 Registrerat: 20200528
Lantmäteriförrättning pågår Ärende: 220129 Registrerat: 20220123
Lantmäterikontor
LANTMÄTERIET, BOX 50590, 202 15 MALMÖ  Kontor: ML20  Tel: 0771‐636363

TIDIGARE BETECKNING
Beteckning: Omregistreringsdatum: Akt:
L‐ÄNGELHOLM * STG:333 1991‐09‐25 1183‐927

ADRESS 

Inga adresser hittades.

AREAL  

Totalareal: Varav land: Varav vatten:
273 577 kvm 273 577 kvm 0 kvm
27,36 ha 27,36 ha 0 ha
Den totala arean är osäker.

LÄGE, KARTA  

Område: N:(SWEREF99) E: X:(RT90) Y: Gå till:

1. 6236679,53 366781,69 6240395,05 1316837,83

Fastighetsrättsliga: Datum: Akt:

Beslut om
fastighetsindelning

1928‐06‐11

Fastighetsrättsliga: Datum: Akt:

Gränsbestämning 1961‐07‐27 1182K‐P144

Fastighetsreglering 1996‐12‐09 1182‐1094
Gränsbestämning 1964‐03‐06 1182K‐P161
Gränsbestämning 1970‐12‐11 1182K‐P239
Fastighetsreglering 1993‐11‐26 1182‐920
Ägoutbyte 1972‐03‐30 11‐ÄNG‐399/72
Fastighetsreglering 1978‐01‐13 11‐ÄNG‐677/78
Fastighetsreglering 1983‐01‐14 1182‐5
Fastighetsreglering 1996‐01‐22 1182‐1036
Fastighetsreglering 1997‐02‐17 1292‐1124
Fastighetsreglering 2001‐11‐14 1292‐1446

Fastighetsreglering 2016‐01‐21 1292‐2514
Fastighetsreglering 2020‐04‐22 1292‐2018/27
Fastighetsreglering 2000‐04‐19 1292‐1345
Fastighetsreglering 2009‐06‐04 1292‐1998
Fastighetsreglering 2012‐12‐18 1292‐2317
Fastighetsreglering 2013‐04‐30 1292‐2359
Fastighetsreglering 2013‐07‐04 1292‐2376
Fastighetsbestämning 2017‐06‐12 1292‐2581
Ledningsåtgärd 2020‐05‐28 1283K‐2019/96
Gränsutmärkning
fullföljd

2022‐01‐19 1292‐2514GU

ÅTGÄRDER  

ANDEL I SAMFÄLLIGHET 

Inga andelar i samfällighet hittades.

ANDEL I GEMENSAMHETSANLÄGGNING 

Inga gemensamhetsanläggningar hittades.

INSKRIVNING ALLMÄNT  

Beräknad aktualitet inskrivningsdelen: 2022‐02‐25 Senaste ändring för fastigheten: 2017‐06‐19

Inskrivningskontor
Lantmäteriet,
fastighetsinskrivning

Kontor: Hässleholm 761 80 NORRTÄLJE Tel: 0771‐636363

ÄLDRE FÖRHÅLLANDE 
L93/1176, A97/2115, A00/6162, A13/8934, A14/11916

Namn på lagfart: STATEN TRAFIKVERKET
Organisationsnummer: 202100‐6297
Adress: 781 89 BORLÄNGE
Akt: 32/23 Beviljad
Inskrivningsdag: 1932‐10‐24, Andel: 1/1
Anmärkningar:
    Anmärkning Akt: 10/11975 Beslut: Beviljad
    Anmärkning Akt: 03/4454 Beslut: Beviljad

Fång: Övriga fångeshandlingar 1913‐06‐30
    Akt: 32/23 Beviljad
Övr fång: 74/1677, 74/1694

LAGFART 

Trafikverket

INTECKNINGAR  

Inga inteckningar hittades.

ANTECKNINGAR  

Inga anteckningar hittades.

TIDIGARE ÄGARE 

Ingen tidigare ägare hittades.

AVTALSRÄTTIGHETER  

Företrädesordning Typ Ändamål Inskrivningsdag Akt Beslut

1 Avtalsservitut OMRÅDE FÖR GÅNG‐ OCH CYKELVÄG  2000‐08‐25 00/5676 Beviljad
2 Avtalsnyttjanderätt OMRÅDE  2009‐11‐06 09/36641 Beviljad

3 Avtalsservitut GÅNG‐ OCH CYKELVÄG  2000‐08‐09 00/5266 Beviljad
Förordnande enligt fastighetsbildningslagen 13/8933

Det finns 16 rättigheter på fastigheten.

Rättigheter där fastigheten har förmån
Officialservitut 1292‐1479.1
Officialservitut 1292‐1479.2
Officialservitut 1292‐1998.1
Avtalsservitut 12‐IM7‐97/14888.1
Officialservitut 1292‐2359.1
Officialservitut 1182‐1036.1
Officialservitut 1292‐2018/27.2
Avtalsservitut 12‐IM7‐97/9614.1
Avtalsservitut D202100379183:1.1
Officialservitut 1292‐2018/27.1
Officialservitut 1182‐907.1

Rättigheter där fastigheten har last
Ledningsratt 1283K‐2019/96.1
Officialservitut 1182K‐P133.1
Avtalsservitut 12‐IM12‐2000/5676.1
Avtalsservitut 12‐IM12‐2000/5266.1
Officialservitut 1182K‐P133.2

Sök efter InfoRätt.

RÄTTIGHETER  

FÖR ÄNGELHOLM 5:3 M.FL, "ANGELA‐PORTEN TILL SÖDRA ÄNGELHOLM",
EPADALEN, ÄNGELHOLM
Detaljplan
Akt: 1292‐P245
Status: Beslut
Beslutsdatum: 2013‐11‐25
Senaste ändring: ‐
Laga kraft: 2014‐11‐08
Genomförande: 2014‐11‐09 ‐ 2029‐11‐08
Mynd. aktbet.: DP 1075
Berörd kommun: Ängelholm

ÄNGELHOLM 3:128, 5:1 M FL, SÖDRA UTMARKEN
Detaljplan
Akt: 1292‐P2018/11
Status: Beslut
Beslutsdatum: 2018‐01‐31
Senaste ändring: 2021‐04‐23
Laga kraft: 2018‐06‐21
Genomförande: 2018‐06‐21 ‐ 2023‐06‐21
Mynd. aktbet.: DP 1109
Berörd kommun: Ängelholm

Stadsplan
Akt: 11‐ÄNG‐710/78
Status: Beslut
Beslutsdatum: 1978‐10‐24
Senaste ändring: 2020‐10‐26
Genomförande: 2009‐06‐19 ‐ 2014‐06‐18
Anmärkning: GENOMFÖRANDETIDEN HAR

UTGÅTT
Anmärkning: DELVIS UPPHÄVD SE 1292‐

P02/72.ÄNDRADE BESTÄMMELSER
SE AKT 1292‐P09/152

Anmärkning: PLANEN HAR DELAD
GENOMFÖRANDETID

Berörd kommun: Ängelholm

Stadsplan
Akt: 1182K‐B33
Status: Beslut
Beslutsdatum: 1935‐11‐04
Senaste ändring: ‐
Anmärkning: GENOMFÖRANDETIDEN HAR

UTGÅTT
Berörd kommun: Ängelholm

Stadsplan
Akt: 1182K‐B30
Status: Beslut
Beslutsdatum: 1934‐01‐19
Senaste ändring: ‐
Anmärkning: GENOMFÖRANDETIDEN HAR

UTGÅTT
Berörd kommun: Ängelholm

Stadsplan
Akt: 11‐ÄNG‐450/73
Status: Beslut
Beslutsdatum: 1973‐02‐06
Senaste ändring: 2012‐09‐06
Anmärkning: GENOMFÖRANDETIDEN HAR

UTGÅTT
Berörd kommun: Ängelholm

Stadsplan
Akt: 1182K‐B189
Status: Beslut
Beslutsdatum: 1971‐01‐18
Senaste ändring: 2015‐09‐18
Anmärkning: GENOMFÖRANDETIDEN HAR

UTGÅTT
Berörd kommun: Ängelholm

KVARNHJULET
Tomtindelning
Akt: 11‐ÄNG‐821/82
Status: Beslut
Beslutsdatum: 1982‐01‐27
Senaste ändring: ‐
Berörd kommun: Ängelholm

DOPPINGEN, STG 328 M FL, ÄNDR
Stadsplan
Akt: 1182‐P86/0709
Status: Beslut
Beslutsdatum: 1986‐07‐09
Senaste ändring: 2013‐07‐03
Genomförande: 1987‐07‐01 ‐ 1992‐06‐30
Anmärkning: BOSTADSÄNDAMÅL
Berörd kommun: Ängelholm

ÄNGELHOLM 5:1 MM, DEL AV
Detaljplan
Akt: 1182‐P94/0614/1
Status: Beslut
Beslutsdatum: 1994‐09‐15
Senaste ändring: 2018‐05‐31
Laga kraft: 1994‐09‐15
Genomförande: 1994‐09‐16 ‐ 1999‐09‐15
Berörd kommun: Ängelholm

PLANSKILDA KORSNINGAR AV VÄSTKUSTBANAN I ÄNGELHOLM, ÄNDR
Detaljplan
Akt: 1182‐P90/0423/1
Status: Beslut
Beslutsdatum: 1990‐04‐23
Senaste ändring: 2018‐09‐07
Laga kraft: 1990‐07‐20
Genomförande: 1990‐07‐21 ‐ 1995‐07‐20
Berörd kommun: Ängelholm

HAVSBADSVÄGEN DEL AV, SAMT KV LÖNNEN OCH ASKEN MM
Detaljplan
Akt: 1292‐P04/81
Status: Beslut
Beslutsdatum: 2000‐08‐28
Senaste ändring: 2012‐10‐30
Laga kraft: 2003‐06‐18
Genomförande: 2003‐06‐19 ‐ 2013‐06‐18
Anmärkning: UPPH TI(ASKEN 1‐10, LÖNNEN 1‐

14)
Berörd kommun: Ängelholm

UTBYGGNAD AV VÄSTKUSTBANAN, ÄNGELHOLM 3:2‐3 MM, SÖDER OM
RÖNNEÅ I ÄNGELHOLMS STAD
Detaljplan
Akt: 1292‐P175
Status: Beslut
Beslutsdatum: 2003‐06‐18
Senaste ändring: 2012‐10‐30
Laga kraft: 2003‐06‐18
Genomförande: 2003‐06‐19 ‐ 2013‐06‐18
Anmärkning: UPPHÄVD STRANDSKYDD SE(AKT

1292‐P97/5).
Mynd. aktbet.: B 347
Berörd kommun: Ängelholm

DEL AV ÄNGELHOLM 3:2 OCH 3:5
Detaljplan
Akt: 1292‐P209
Status: Beslut
Beslutsdatum: 2012‐08‐16
Senaste ändring: ‐
Laga kraft: 2012‐08‐16
Genomförande: 2012‐08‐17 ‐ 2017‐08‐16
Anmärkning: DÅ AKT 1292‐P199 HAR ETT

SENARE KOMMUNALT
ANTAGANDEDATUM SKA DEN
MARK SOM ENLIGT PLANKARTOR
ÄR ÖVERLAPPANDE INGÅ I 1292‐
P199 ENLIGT UPPGIFT FRÅN
ÄNGELHOLMS KOMMUN.

Mynd. aktbet.: DP 1053
Berörd kommun: Ängelholm

JÄRNVÄGSPLAN FÖR UTBYGGNAD AV VÄSTKUSTBANAN, DELEN
ÄNGELHOLM‐HELSINGBORG, ROMARES VÄG OCH OMBYGGNAD AV
VÄGARNA 1785, 112 OCH 1399
Järnvägsplan
Akt: 1292‐P2019/11
Status: Beslut
Beslutsdatum: 2019‐10‐31
Laga kraft: 2019‐10‐31
Senaste ändring: 2020‐10‐08
Anmärkning Markreglering: BERÖR ÄVEN HELSINGBORG

(KLM)
Mynd. aktbet.: I2019/01521/TP
Berörd kommun: Ängelholm

PLANER OCH MARKREGLERINGAR  

Planer

Övriga bestämmelser

Det finns 75 byggnad/er på fastigheten. Sök efter InfoBygg.

MER INFORMATION 

Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr, typkod 497

202100‐6297
Trafikverket
781 89 BORLÄNGE
Andel: 1/1
Juridisk form: Statliga enheter

Specialenhet, distributionsbyggnad, typkod 820

556089‐7851
ÖRESUNDSKRAFT AB
BOX 642
251 06 HELSINGBORG
Andel: 1/1
Juridisk form: Övriga aktiebolag

Specialenhet, skolbyggnad, typkod 825

202100‐6297
Trafikverket
781 89 BORLÄNGE
Andel: 1/1
Juridisk form: Statliga enheter

Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr, typkod 499

202100‐6297
Trafikverket
781 89 BORLÄNGE
Andel: 1/1
Juridisk form: Statliga enheter

TAXERING  

Taxeringsår: 2021 Taxeringsid: 250542‐1
Taxeringsvärde i tkr: 0
Industritillbehör: Nej
Tax.enhet avser:
ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 3:2 Del av registerfastighet

Taxerade ägare

Taxeringsår: 2019 Taxeringsid: 250546‐1
Taxeringsvärde i tkr: 0
Tax.enhet avser:
ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 3:2 Byggnad på ofri grund

Taxerade ägare

Taxeringsår: 2019 Taxeringsid: 250544‐1
Taxeringsvärde i tkr: 0
Tax.enhet avser:
ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 3:2 Del av registerfastighet

Taxerade ägare

Taxeringsår: 2019 Taxeringsid: 250543‐1
Taxeringsvärde i tkr: 0
Industritillbehör: Nej
Tax.enhet avser:
ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 3:2 Del av registerfastighet

Taxerade ägare

AVSKILD FASTIGHET  

ÄNGELHOLM PILEN 10 ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 1:230 ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 1:231

ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 1:233 ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 1:234 ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 3:51

ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 3:126 ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 3:129 ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 3:131

ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 1:232 ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 3:49 ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 3:136
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Källa: Lantmäteriet, Skatteverket och InfoTrader

FASTIGHET  

ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 3:2
Aktualitet fastighetsregistret: 2022‐01‐19
Objektidentitet: 909a6a60‐91a0‐90ec‐e040‐ed8f66444c3f
Nyckel (fnr): 120727023
Län: Kommun: Distrikt:
12, Skåne 92, ÄNGELHOLM 101346, Ängelholm
Övriga noteringar:
JÄRNVÄGSMARK
Lantmäteriförrättning pågår Ärende: 171280 Registrerat: 20170915
Lantmäteriförrättning pågår Ärende: 200650 Registrerat: 20200422
Lantmäteriförrättning pågår Ärende: 200692 Registrerat: 20200430
Lantmäteriförrättning pågår Ärende: 200829 Registrerat: 20200528
Lantmäteriförrättning pågår Ärende: 220129 Registrerat: 20220123
Lantmäterikontor
LANTMÄTERIET, BOX 50590, 202 15 MALMÖ  Kontor: ML20  Tel: 0771‐636363

TIDIGARE BETECKNING
Beteckning: Omregistreringsdatum: Akt:
L‐ÄNGELHOLM * STG:333 1991‐09‐25 1183‐927

ADRESS 

Inga adresser hittades.

AREAL  

Totalareal: Varav land: Varav vatten:
273 577 kvm 273 577 kvm 0 kvm
27,36 ha 27,36 ha 0 ha
Den totala arean är osäker.

LÄGE, KARTA  

Område: N:(SWEREF99) E: X:(RT90) Y: Gå till:

1. 6236679,53 366781,69 6240395,05 1316837,83

Fastighetsrättsliga: Datum: Akt:

Beslut om
fastighetsindelning

1928‐06‐11

Fastighetsrättsliga: Datum: Akt:

Gränsbestämning 1961‐07‐27 1182K‐P144

Fastighetsreglering 1996‐12‐09 1182‐1094
Gränsbestämning 1964‐03‐06 1182K‐P161
Gränsbestämning 1970‐12‐11 1182K‐P239
Fastighetsreglering 1993‐11‐26 1182‐920
Ägoutbyte 1972‐03‐30 11‐ÄNG‐399/72
Fastighetsreglering 1978‐01‐13 11‐ÄNG‐677/78
Fastighetsreglering 1983‐01‐14 1182‐5
Fastighetsreglering 1996‐01‐22 1182‐1036
Fastighetsreglering 1997‐02‐17 1292‐1124
Fastighetsreglering 2001‐11‐14 1292‐1446

Fastighetsreglering 2016‐01‐21 1292‐2514
Fastighetsreglering 2020‐04‐22 1292‐2018/27
Fastighetsreglering 2000‐04‐19 1292‐1345
Fastighetsreglering 2009‐06‐04 1292‐1998
Fastighetsreglering 2012‐12‐18 1292‐2317
Fastighetsreglering 2013‐04‐30 1292‐2359
Fastighetsreglering 2013‐07‐04 1292‐2376
Fastighetsbestämning 2017‐06‐12 1292‐2581
Ledningsåtgärd 2020‐05‐28 1283K‐2019/96
Gränsutmärkning
fullföljd

2022‐01‐19 1292‐2514GU

ÅTGÄRDER  

ANDEL I SAMFÄLLIGHET 

Inga andelar i samfällighet hittades.

ANDEL I GEMENSAMHETSANLÄGGNING 

Inga gemensamhetsanläggningar hittades.

INSKRIVNING ALLMÄNT  

Beräknad aktualitet inskrivningsdelen: 2022‐02‐25 Senaste ändring för fastigheten: 2017‐06‐19

Inskrivningskontor
Lantmäteriet,
fastighetsinskrivning

Kontor: Hässleholm 761 80 NORRTÄLJE Tel: 0771‐636363

ÄLDRE FÖRHÅLLANDE 
L93/1176, A97/2115, A00/6162, A13/8934, A14/11916

Namn på lagfart: STATEN TRAFIKVERKET
Organisationsnummer: 202100‐6297
Adress: 781 89 BORLÄNGE
Akt: 32/23 Beviljad
Inskrivningsdag: 1932‐10‐24, Andel: 1/1
Anmärkningar:
    Anmärkning Akt: 10/11975 Beslut: Beviljad
    Anmärkning Akt: 03/4454 Beslut: Beviljad

Fång: Övriga fångeshandlingar 1913‐06‐30
    Akt: 32/23 Beviljad
Övr fång: 74/1677, 74/1694

LAGFART 

Trafikverket

INTECKNINGAR  

Inga inteckningar hittades.

ANTECKNINGAR  

Inga anteckningar hittades.

TIDIGARE ÄGARE 

Ingen tidigare ägare hittades.

AVTALSRÄTTIGHETER  

Företrädesordning Typ Ändamål Inskrivningsdag Akt Beslut

1 Avtalsservitut OMRÅDE FÖR GÅNG‐ OCH CYKELVÄG  2000‐08‐25 00/5676 Beviljad
2 Avtalsnyttjanderätt OMRÅDE  2009‐11‐06 09/36641 Beviljad

3 Avtalsservitut GÅNG‐ OCH CYKELVÄG  2000‐08‐09 00/5266 Beviljad
Förordnande enligt fastighetsbildningslagen 13/8933

Det finns 16 rättigheter på fastigheten.

Rättigheter där fastigheten har förmån
Officialservitut 1292‐1479.1
Officialservitut 1292‐1479.2
Officialservitut 1292‐1998.1
Avtalsservitut 12‐IM7‐97/14888.1
Officialservitut 1292‐2359.1
Officialservitut 1182‐1036.1
Officialservitut 1292‐2018/27.2
Avtalsservitut 12‐IM7‐97/9614.1
Avtalsservitut D202100379183:1.1
Officialservitut 1292‐2018/27.1
Officialservitut 1182‐907.1

Rättigheter där fastigheten har last
Ledningsratt 1283K‐2019/96.1
Officialservitut 1182K‐P133.1
Avtalsservitut 12‐IM12‐2000/5676.1
Avtalsservitut 12‐IM12‐2000/5266.1
Officialservitut 1182K‐P133.2

Sök efter InfoRätt.

RÄTTIGHETER  

FÖR ÄNGELHOLM 5:3 M.FL, "ANGELA‐PORTEN TILL SÖDRA ÄNGELHOLM",
EPADALEN, ÄNGELHOLM
Detaljplan
Akt: 1292‐P245
Status: Beslut
Beslutsdatum: 2013‐11‐25
Senaste ändring: ‐
Laga kraft: 2014‐11‐08
Genomförande: 2014‐11‐09 ‐ 2029‐11‐08
Mynd. aktbet.: DP 1075
Berörd kommun: Ängelholm

ÄNGELHOLM 3:128, 5:1 M FL, SÖDRA UTMARKEN
Detaljplan
Akt: 1292‐P2018/11
Status: Beslut
Beslutsdatum: 2018‐01‐31
Senaste ändring: 2021‐04‐23
Laga kraft: 2018‐06‐21
Genomförande: 2018‐06‐21 ‐ 2023‐06‐21
Mynd. aktbet.: DP 1109
Berörd kommun: Ängelholm

Stadsplan
Akt: 11‐ÄNG‐710/78
Status: Beslut
Beslutsdatum: 1978‐10‐24
Senaste ändring: 2020‐10‐26
Genomförande: 2009‐06‐19 ‐ 2014‐06‐18
Anmärkning: GENOMFÖRANDETIDEN HAR

UTGÅTT
Anmärkning: DELVIS UPPHÄVD SE 1292‐

P02/72.ÄNDRADE BESTÄMMELSER
SE AKT 1292‐P09/152

Anmärkning: PLANEN HAR DELAD
GENOMFÖRANDETID

Berörd kommun: Ängelholm

Stadsplan
Akt: 1182K‐B33
Status: Beslut
Beslutsdatum: 1935‐11‐04
Senaste ändring: ‐
Anmärkning: GENOMFÖRANDETIDEN HAR

UTGÅTT
Berörd kommun: Ängelholm

Stadsplan
Akt: 1182K‐B30
Status: Beslut
Beslutsdatum: 1934‐01‐19
Senaste ändring: ‐
Anmärkning: GENOMFÖRANDETIDEN HAR

UTGÅTT
Berörd kommun: Ängelholm

Stadsplan
Akt: 11‐ÄNG‐450/73
Status: Beslut
Beslutsdatum: 1973‐02‐06
Senaste ändring: 2012‐09‐06
Anmärkning: GENOMFÖRANDETIDEN HAR

UTGÅTT
Berörd kommun: Ängelholm

Stadsplan
Akt: 1182K‐B189
Status: Beslut
Beslutsdatum: 1971‐01‐18
Senaste ändring: 2015‐09‐18
Anmärkning: GENOMFÖRANDETIDEN HAR

UTGÅTT
Berörd kommun: Ängelholm

KVARNHJULET
Tomtindelning
Akt: 11‐ÄNG‐821/82
Status: Beslut
Beslutsdatum: 1982‐01‐27
Senaste ändring: ‐
Berörd kommun: Ängelholm

DOPPINGEN, STG 328 M FL, ÄNDR
Stadsplan
Akt: 1182‐P86/0709
Status: Beslut
Beslutsdatum: 1986‐07‐09
Senaste ändring: 2013‐07‐03
Genomförande: 1987‐07‐01 ‐ 1992‐06‐30
Anmärkning: BOSTADSÄNDAMÅL
Berörd kommun: Ängelholm

ÄNGELHOLM 5:1 MM, DEL AV
Detaljplan
Akt: 1182‐P94/0614/1
Status: Beslut
Beslutsdatum: 1994‐09‐15
Senaste ändring: 2018‐05‐31
Laga kraft: 1994‐09‐15
Genomförande: 1994‐09‐16 ‐ 1999‐09‐15
Berörd kommun: Ängelholm

PLANSKILDA KORSNINGAR AV VÄSTKUSTBANAN I ÄNGELHOLM, ÄNDR
Detaljplan
Akt: 1182‐P90/0423/1
Status: Beslut
Beslutsdatum: 1990‐04‐23
Senaste ändring: 2018‐09‐07
Laga kraft: 1990‐07‐20
Genomförande: 1990‐07‐21 ‐ 1995‐07‐20
Berörd kommun: Ängelholm

HAVSBADSVÄGEN DEL AV, SAMT KV LÖNNEN OCH ASKEN MM
Detaljplan
Akt: 1292‐P04/81
Status: Beslut
Beslutsdatum: 2000‐08‐28
Senaste ändring: 2012‐10‐30
Laga kraft: 2003‐06‐18
Genomförande: 2003‐06‐19 ‐ 2013‐06‐18
Anmärkning: UPPH TI(ASKEN 1‐10, LÖNNEN 1‐

14)
Berörd kommun: Ängelholm

UTBYGGNAD AV VÄSTKUSTBANAN, ÄNGELHOLM 3:2‐3 MM, SÖDER OM
RÖNNEÅ I ÄNGELHOLMS STAD
Detaljplan
Akt: 1292‐P175
Status: Beslut
Beslutsdatum: 2003‐06‐18
Senaste ändring: 2012‐10‐30
Laga kraft: 2003‐06‐18
Genomförande: 2003‐06‐19 ‐ 2013‐06‐18
Anmärkning: UPPHÄVD STRANDSKYDD SE(AKT

1292‐P97/5).
Mynd. aktbet.: B 347
Berörd kommun: Ängelholm

DEL AV ÄNGELHOLM 3:2 OCH 3:5
Detaljplan
Akt: 1292‐P209
Status: Beslut
Beslutsdatum: 2012‐08‐16
Senaste ändring: ‐
Laga kraft: 2012‐08‐16
Genomförande: 2012‐08‐17 ‐ 2017‐08‐16
Anmärkning: DÅ AKT 1292‐P199 HAR ETT

SENARE KOMMUNALT
ANTAGANDEDATUM SKA DEN
MARK SOM ENLIGT PLANKARTOR
ÄR ÖVERLAPPANDE INGÅ I 1292‐
P199 ENLIGT UPPGIFT FRÅN
ÄNGELHOLMS KOMMUN.

Mynd. aktbet.: DP 1053
Berörd kommun: Ängelholm

JÄRNVÄGSPLAN FÖR UTBYGGNAD AV VÄSTKUSTBANAN, DELEN
ÄNGELHOLM‐HELSINGBORG, ROMARES VÄG OCH OMBYGGNAD AV
VÄGARNA 1785, 112 OCH 1399
Järnvägsplan
Akt: 1292‐P2019/11
Status: Beslut
Beslutsdatum: 2019‐10‐31
Laga kraft: 2019‐10‐31
Senaste ändring: 2020‐10‐08
Anmärkning Markreglering: BERÖR ÄVEN HELSINGBORG

(KLM)
Mynd. aktbet.: I2019/01521/TP
Berörd kommun: Ängelholm

PLANER OCH MARKREGLERINGAR  

Planer

Övriga bestämmelser

Det finns 75 byggnad/er på fastigheten. Sök efter InfoBygg.

MER INFORMATION 

Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr, typkod 497

202100‐6297
Trafikverket
781 89 BORLÄNGE
Andel: 1/1
Juridisk form: Statliga enheter

Specialenhet, distributionsbyggnad, typkod 820

556089‐7851
ÖRESUNDSKRAFT AB
BOX 642
251 06 HELSINGBORG
Andel: 1/1
Juridisk form: Övriga aktiebolag

Specialenhet, skolbyggnad, typkod 825

202100‐6297
Trafikverket
781 89 BORLÄNGE
Andel: 1/1
Juridisk form: Statliga enheter

Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr, typkod 499

202100‐6297
Trafikverket
781 89 BORLÄNGE
Andel: 1/1
Juridisk form: Statliga enheter

TAXERING  

Taxeringsår: 2021 Taxeringsid: 250542‐1
Taxeringsvärde i tkr: 0
Industritillbehör: Nej
Tax.enhet avser:
ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 3:2 Del av registerfastighet

Taxerade ägare

Taxeringsår: 2019 Taxeringsid: 250546‐1
Taxeringsvärde i tkr: 0
Tax.enhet avser:
ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 3:2 Byggnad på ofri grund

Taxerade ägare

Taxeringsår: 2019 Taxeringsid: 250544‐1
Taxeringsvärde i tkr: 0
Tax.enhet avser:
ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 3:2 Del av registerfastighet

Taxerade ägare

Taxeringsår: 2019 Taxeringsid: 250543‐1
Taxeringsvärde i tkr: 0
Industritillbehör: Nej
Tax.enhet avser:
ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 3:2 Del av registerfastighet

Taxerade ägare

AVSKILD FASTIGHET  

ÄNGELHOLM PILEN 10 ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 1:230 ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 1:231

ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 1:233 ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 1:234 ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 3:51

ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 3:126 ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 3:129 ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 3:131

ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 1:232 ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 3:49 ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 3:136
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Källa: Lantmäteriet, Skatteverket och InfoTrader

FASTIGHET  

ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 3:2
Aktualitet fastighetsregistret: 2022‐01‐19
Objektidentitet: 909a6a60‐91a0‐90ec‐e040‐ed8f66444c3f
Nyckel (fnr): 120727023
Län: Kommun: Distrikt:
12, Skåne 92, ÄNGELHOLM 101346, Ängelholm
Övriga noteringar:
JÄRNVÄGSMARK
Lantmäteriförrättning pågår Ärende: 171280 Registrerat: 20170915
Lantmäteriförrättning pågår Ärende: 200650 Registrerat: 20200422
Lantmäteriförrättning pågår Ärende: 200692 Registrerat: 20200430
Lantmäteriförrättning pågår Ärende: 200829 Registrerat: 20200528
Lantmäteriförrättning pågår Ärende: 220129 Registrerat: 20220123
Lantmäterikontor
LANTMÄTERIET, BOX 50590, 202 15 MALMÖ  Kontor: ML20  Tel: 0771‐636363

TIDIGARE BETECKNING
Beteckning: Omregistreringsdatum: Akt:
L‐ÄNGELHOLM * STG:333 1991‐09‐25 1183‐927

ADRESS 

Inga adresser hittades.

AREAL  

Totalareal: Varav land: Varav vatten:
273 577 kvm 273 577 kvm 0 kvm
27,36 ha 27,36 ha 0 ha
Den totala arean är osäker.

LÄGE, KARTA  

Område: N:(SWEREF99) E: X:(RT90) Y: Gå till:

1. 6236679,53 366781,69 6240395,05 1316837,83

Fastighetsrättsliga: Datum: Akt:

Beslut om
fastighetsindelning

1928‐06‐11

Fastighetsrättsliga: Datum: Akt:

Gränsbestämning 1961‐07‐27 1182K‐P144

Fastighetsreglering 1996‐12‐09 1182‐1094
Gränsbestämning 1964‐03‐06 1182K‐P161
Gränsbestämning 1970‐12‐11 1182K‐P239
Fastighetsreglering 1993‐11‐26 1182‐920
Ägoutbyte 1972‐03‐30 11‐ÄNG‐399/72
Fastighetsreglering 1978‐01‐13 11‐ÄNG‐677/78
Fastighetsreglering 1983‐01‐14 1182‐5
Fastighetsreglering 1996‐01‐22 1182‐1036
Fastighetsreglering 1997‐02‐17 1292‐1124
Fastighetsreglering 2001‐11‐14 1292‐1446

Fastighetsreglering 2016‐01‐21 1292‐2514
Fastighetsreglering 2020‐04‐22 1292‐2018/27
Fastighetsreglering 2000‐04‐19 1292‐1345
Fastighetsreglering 2009‐06‐04 1292‐1998
Fastighetsreglering 2012‐12‐18 1292‐2317
Fastighetsreglering 2013‐04‐30 1292‐2359
Fastighetsreglering 2013‐07‐04 1292‐2376
Fastighetsbestämning 2017‐06‐12 1292‐2581
Ledningsåtgärd 2020‐05‐28 1283K‐2019/96
Gränsutmärkning
fullföljd

2022‐01‐19 1292‐2514GU

ÅTGÄRDER  

ANDEL I SAMFÄLLIGHET 

Inga andelar i samfällighet hittades.

ANDEL I GEMENSAMHETSANLÄGGNING 

Inga gemensamhetsanläggningar hittades.

INSKRIVNING ALLMÄNT  

Beräknad aktualitet inskrivningsdelen: 2022‐02‐25 Senaste ändring för fastigheten: 2017‐06‐19

Inskrivningskontor
Lantmäteriet,
fastighetsinskrivning

Kontor: Hässleholm 761 80 NORRTÄLJE Tel: 0771‐636363

ÄLDRE FÖRHÅLLANDE 
L93/1176, A97/2115, A00/6162, A13/8934, A14/11916

Namn på lagfart: STATEN TRAFIKVERKET
Organisationsnummer: 202100‐6297
Adress: 781 89 BORLÄNGE
Akt: 32/23 Beviljad
Inskrivningsdag: 1932‐10‐24, Andel: 1/1
Anmärkningar:
    Anmärkning Akt: 10/11975 Beslut: Beviljad
    Anmärkning Akt: 03/4454 Beslut: Beviljad

Fång: Övriga fångeshandlingar 1913‐06‐30
    Akt: 32/23 Beviljad
Övr fång: 74/1677, 74/1694

LAGFART 

Trafikverket

INTECKNINGAR  

Inga inteckningar hittades.

ANTECKNINGAR  

Inga anteckningar hittades.

TIDIGARE ÄGARE 

Ingen tidigare ägare hittades.

AVTALSRÄTTIGHETER  

Företrädesordning Typ Ändamål Inskrivningsdag Akt Beslut

1 Avtalsservitut OMRÅDE FÖR GÅNG‐ OCH CYKELVÄG  2000‐08‐25 00/5676 Beviljad
2 Avtalsnyttjanderätt OMRÅDE  2009‐11‐06 09/36641 Beviljad

3 Avtalsservitut GÅNG‐ OCH CYKELVÄG  2000‐08‐09 00/5266 Beviljad
Förordnande enligt fastighetsbildningslagen 13/8933

Det finns 16 rättigheter på fastigheten.

Rättigheter där fastigheten har förmån
Officialservitut 1292‐1479.1
Officialservitut 1292‐1479.2
Officialservitut 1292‐1998.1
Avtalsservitut 12‐IM7‐97/14888.1
Officialservitut 1292‐2359.1
Officialservitut 1182‐1036.1
Officialservitut 1292‐2018/27.2
Avtalsservitut 12‐IM7‐97/9614.1
Avtalsservitut D202100379183:1.1
Officialservitut 1292‐2018/27.1
Officialservitut 1182‐907.1

Rättigheter där fastigheten har last
Ledningsratt 1283K‐2019/96.1
Officialservitut 1182K‐P133.1
Avtalsservitut 12‐IM12‐2000/5676.1
Avtalsservitut 12‐IM12‐2000/5266.1
Officialservitut 1182K‐P133.2

Sök efter InfoRätt.

RÄTTIGHETER  

FÖR ÄNGELHOLM 5:3 M.FL, "ANGELA‐PORTEN TILL SÖDRA ÄNGELHOLM",
EPADALEN, ÄNGELHOLM
Detaljplan
Akt: 1292‐P245
Status: Beslut
Beslutsdatum: 2013‐11‐25
Senaste ändring: ‐
Laga kraft: 2014‐11‐08
Genomförande: 2014‐11‐09 ‐ 2029‐11‐08
Mynd. aktbet.: DP 1075
Berörd kommun: Ängelholm

ÄNGELHOLM 3:128, 5:1 M FL, SÖDRA UTMARKEN
Detaljplan
Akt: 1292‐P2018/11
Status: Beslut
Beslutsdatum: 2018‐01‐31
Senaste ändring: 2021‐04‐23
Laga kraft: 2018‐06‐21
Genomförande: 2018‐06‐21 ‐ 2023‐06‐21
Mynd. aktbet.: DP 1109
Berörd kommun: Ängelholm

Stadsplan
Akt: 11‐ÄNG‐710/78
Status: Beslut
Beslutsdatum: 1978‐10‐24
Senaste ändring: 2020‐10‐26
Genomförande: 2009‐06‐19 ‐ 2014‐06‐18
Anmärkning: GENOMFÖRANDETIDEN HAR

UTGÅTT
Anmärkning: DELVIS UPPHÄVD SE 1292‐

P02/72.ÄNDRADE BESTÄMMELSER
SE AKT 1292‐P09/152

Anmärkning: PLANEN HAR DELAD
GENOMFÖRANDETID

Berörd kommun: Ängelholm

Stadsplan
Akt: 1182K‐B33
Status: Beslut
Beslutsdatum: 1935‐11‐04
Senaste ändring: ‐
Anmärkning: GENOMFÖRANDETIDEN HAR

UTGÅTT
Berörd kommun: Ängelholm

Stadsplan
Akt: 1182K‐B30
Status: Beslut
Beslutsdatum: 1934‐01‐19
Senaste ändring: ‐
Anmärkning: GENOMFÖRANDETIDEN HAR

UTGÅTT
Berörd kommun: Ängelholm

Stadsplan
Akt: 11‐ÄNG‐450/73
Status: Beslut
Beslutsdatum: 1973‐02‐06
Senaste ändring: 2012‐09‐06
Anmärkning: GENOMFÖRANDETIDEN HAR

UTGÅTT
Berörd kommun: Ängelholm

Stadsplan
Akt: 1182K‐B189
Status: Beslut
Beslutsdatum: 1971‐01‐18
Senaste ändring: 2015‐09‐18
Anmärkning: GENOMFÖRANDETIDEN HAR

UTGÅTT
Berörd kommun: Ängelholm

KVARNHJULET
Tomtindelning
Akt: 11‐ÄNG‐821/82
Status: Beslut
Beslutsdatum: 1982‐01‐27
Senaste ändring: ‐
Berörd kommun: Ängelholm

DOPPINGEN, STG 328 M FL, ÄNDR
Stadsplan
Akt: 1182‐P86/0709
Status: Beslut
Beslutsdatum: 1986‐07‐09
Senaste ändring: 2013‐07‐03
Genomförande: 1987‐07‐01 ‐ 1992‐06‐30
Anmärkning: BOSTADSÄNDAMÅL
Berörd kommun: Ängelholm

ÄNGELHOLM 5:1 MM, DEL AV
Detaljplan
Akt: 1182‐P94/0614/1
Status: Beslut
Beslutsdatum: 1994‐09‐15
Senaste ändring: 2018‐05‐31
Laga kraft: 1994‐09‐15
Genomförande: 1994‐09‐16 ‐ 1999‐09‐15
Berörd kommun: Ängelholm

PLANSKILDA KORSNINGAR AV VÄSTKUSTBANAN I ÄNGELHOLM, ÄNDR
Detaljplan
Akt: 1182‐P90/0423/1
Status: Beslut
Beslutsdatum: 1990‐04‐23
Senaste ändring: 2018‐09‐07
Laga kraft: 1990‐07‐20
Genomförande: 1990‐07‐21 ‐ 1995‐07‐20
Berörd kommun: Ängelholm

HAVSBADSVÄGEN DEL AV, SAMT KV LÖNNEN OCH ASKEN MM
Detaljplan
Akt: 1292‐P04/81
Status: Beslut
Beslutsdatum: 2000‐08‐28
Senaste ändring: 2012‐10‐30
Laga kraft: 2003‐06‐18
Genomförande: 2003‐06‐19 ‐ 2013‐06‐18
Anmärkning: UPPH TI(ASKEN 1‐10, LÖNNEN 1‐

14)
Berörd kommun: Ängelholm

UTBYGGNAD AV VÄSTKUSTBANAN, ÄNGELHOLM 3:2‐3 MM, SÖDER OM
RÖNNEÅ I ÄNGELHOLMS STAD
Detaljplan
Akt: 1292‐P175
Status: Beslut
Beslutsdatum: 2003‐06‐18
Senaste ändring: 2012‐10‐30
Laga kraft: 2003‐06‐18
Genomförande: 2003‐06‐19 ‐ 2013‐06‐18
Anmärkning: UPPHÄVD STRANDSKYDD SE(AKT

1292‐P97/5).
Mynd. aktbet.: B 347
Berörd kommun: Ängelholm

DEL AV ÄNGELHOLM 3:2 OCH 3:5
Detaljplan
Akt: 1292‐P209
Status: Beslut
Beslutsdatum: 2012‐08‐16
Senaste ändring: ‐
Laga kraft: 2012‐08‐16
Genomförande: 2012‐08‐17 ‐ 2017‐08‐16
Anmärkning: DÅ AKT 1292‐P199 HAR ETT

SENARE KOMMUNALT
ANTAGANDEDATUM SKA DEN
MARK SOM ENLIGT PLANKARTOR
ÄR ÖVERLAPPANDE INGÅ I 1292‐
P199 ENLIGT UPPGIFT FRÅN
ÄNGELHOLMS KOMMUN.

Mynd. aktbet.: DP 1053
Berörd kommun: Ängelholm

JÄRNVÄGSPLAN FÖR UTBYGGNAD AV VÄSTKUSTBANAN, DELEN
ÄNGELHOLM‐HELSINGBORG, ROMARES VÄG OCH OMBYGGNAD AV
VÄGARNA 1785, 112 OCH 1399
Järnvägsplan
Akt: 1292‐P2019/11
Status: Beslut
Beslutsdatum: 2019‐10‐31
Laga kraft: 2019‐10‐31
Senaste ändring: 2020‐10‐08
Anmärkning Markreglering: BERÖR ÄVEN HELSINGBORG

(KLM)
Mynd. aktbet.: I2019/01521/TP
Berörd kommun: Ängelholm

PLANER OCH MARKREGLERINGAR  

Planer

Övriga bestämmelser

Det finns 75 byggnad/er på fastigheten. Sök efter InfoBygg.

MER INFORMATION 

Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr, typkod 497

202100‐6297
Trafikverket
781 89 BORLÄNGE
Andel: 1/1
Juridisk form: Statliga enheter

Specialenhet, distributionsbyggnad, typkod 820

556089‐7851
ÖRESUNDSKRAFT AB
BOX 642
251 06 HELSINGBORG
Andel: 1/1
Juridisk form: Övriga aktiebolag

Specialenhet, skolbyggnad, typkod 825

202100‐6297
Trafikverket
781 89 BORLÄNGE
Andel: 1/1
Juridisk form: Statliga enheter

Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr, typkod 499

202100‐6297
Trafikverket
781 89 BORLÄNGE
Andel: 1/1
Juridisk form: Statliga enheter

TAXERING  

Taxeringsår: 2021 Taxeringsid: 250542‐1
Taxeringsvärde i tkr: 0
Industritillbehör: Nej
Tax.enhet avser:
ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 3:2 Del av registerfastighet

Taxerade ägare

Taxeringsår: 2019 Taxeringsid: 250546‐1
Taxeringsvärde i tkr: 0
Tax.enhet avser:
ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 3:2 Byggnad på ofri grund

Taxerade ägare

Taxeringsår: 2019 Taxeringsid: 250544‐1
Taxeringsvärde i tkr: 0
Tax.enhet avser:
ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 3:2 Del av registerfastighet

Taxerade ägare

Taxeringsår: 2019 Taxeringsid: 250543‐1
Taxeringsvärde i tkr: 0
Industritillbehör: Nej
Tax.enhet avser:
ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 3:2 Del av registerfastighet

Taxerade ägare

AVSKILD FASTIGHET  

ÄNGELHOLM PILEN 10 ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 1:230 ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 1:231

ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 1:233 ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 1:234 ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 3:51

ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 3:126 ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 3:129 ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 3:131

ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 1:232 ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 3:49 ÄNGELHOLM ÄNGELHOLM 3:136
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-10-12 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KSAU § 177 Dnr. KS 2017/709, SBN2017/709, 
PL 17–0017 

Antagande av detaljplan för del av Ängelholm 3:49 
m.fl., Stationsområdet, Ängelholm, Ängelholms  kom-
mun 

Ärendebeskrivning 
Planområdet är beläget i Stationsområdet, i direkt anslutning till Ängelholms      
station.  

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ett nytt busstorg för      
region- och stadsbusstrafik söder om stationshuset samt ombyggnation av 
Järnvägsgatan mellan Sockerbruksgatan och Landshövdingevägen. Syftet är också 
att möjliggöra för en ny gång- och cykelväg i anslutning till Järnvägstunneln samt 
en ny stadsdelspark i Stationsområdet. Detaljplanen ska följa det planprogram som 
är framtaget för Stationsområdet (godkänt i KF 2017-10-30 § 249) 

Ett förslag till detaljplan var utsänt på samråd från den 22 april till och med den 22 
maj 2020. Efter samrådet fattades beslut om att minska planområdet och plan-  
förslaget reviderades utifrån ny föreslagen markanvändning och inkomna samråds- 
yttranden. Detaljplanen var ute på granskning från den 10 november till och med 
den 6 december 2021, och har efter det reviderats utifrån inkomna synpunkter.  

Planenheten föreslår nu att detaljplanen ska antas. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag samhälle den 24 augusti 2022 
• Bilaga 1. Plankarta med bestämmelser den 24 augusti 2022 
• Bilaga 2. Planbeskrivning den 24 augusti 2022 
• Bilaga 3. Samrådsredogörelse den 8 november 2021 
• Bilaga 4. Granskningsutlåtande den 24 augusti 2022 

Föredragande tjänsteperson 
Hanna Hjalmarsson, planarkitekt 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-10-12 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Yrkande 
Lars Nyander (S), Linda Persson (KD), Patrik Olsson (SD) och Liss Böcker (C) 
yrkar bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut.  

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå Kommun-           
fullmäktige besluta 

att  anta detaljplanen för del av fastigheten Ängelholm 3:49 m. fl. 

Beslutet ska expedieras till 
• Huvuduppdrag samhälle/Planenheten 
• Kommunfullmäktige via kommunstyrelsen 



  TJÄNSTEUTLÅTANDE       1 
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ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00   engelholm.se 

Planarkitekt 
Hanna Hjalmarsson 
0431- 468275 
plan@engelholm.se 

Till: Samhällsbyggnadsnämnden 
Diarienummer: SBN 2019/332 
Ytterligare dnr: KS 2017/709, PL 17-0017 
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande 
Datum: 2022-08-24 
 

Antagande av detaljplan för del av Ängelholm 3:49 
m.fl., Stationsområdet, Ängelholm, Ängelholms  
kommun 

Ärendebeskrivning 
Planområdet är beläget i Stationsområdet, i direkt anslutning till Ängelholms      
station.  

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ett nytt busstorg för      re-
gion- och stadsbusstrafik söder om stationshuset samt ombyggnation av Järnvägs-
gatan mellan Sockerbruksgatan och Landshövdingevägen. Syftet är också att möj-
liggöra för en ny gång- och cykelväg i anslutning till Järnvägstunneln samt en ny 
stadsdelspark i Stationsområdet. Detaljplanen ska följa det planprogram som är 
framtaget för Stationsområdet (godkänt i KF 2017-10-30 § 249) 

Ett förslag till detaljplan var utsänt på samråd från den 22 april till och med den 22 
maj 2020. Efter samrådet fattades beslut om att minska planområdet och plan-  
förslaget reviderades utifrån ny föreslagen markanvändning och inkomna samråds- 
yttranden. Detaljplanen var ute på granskning från den 10 november till och med 
den 6 december 2021, och har efter det reviderats utifrån inkomna synpunkter.  

Planenheten föreslår nu att detaljplanen ska antas. 

Beslutsunderlag  
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag samhälle den 24 augusti 2022 
• Bilaga 1. Plankarta med bestämmelser den 24 augusti 2022 
• Bilaga 2. Planbeskrivning den 24 augusti 2022 
• Bilaga 3. Samrådsredogörelse den 8 november 2021 
• Bilaga 4. Granskningsutlåtande den 24 augusti 2022 
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ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00   engelholm.se 

Utredning 
I gällande översiktsplan för Ängelholms kommun, ÖP 2035, är området utpekat 
som ”Nytt större bostadsområde” i mark- och vattenanvändningskartan. Stationen 
är utpekad som en regional nod/stationsnod och den nuvarande busstationen är 
utpekad som bytesnod för regionbuss.  Ängelholms kommun ska verka för en at-
traktiv kollektivtrafik där byten fungerar på ett smidigt sätt samt att den fysiska in-
frastrukturen för kollektivtrafik ska förbättras. Detaljplanens intentioner bedöms 
vara förenliga med översiktsplanen.  

Planområdet ingår även i Planprogram för Stationsområdet, som ska ligga till 
grund för fortsatt detaljplanering i området. Målet med planprogrammet är att ut-
veckla Stationsområdet till en attraktiv stadsdel med stadsmässig bebyggelse. Inten-
tionen är att skapa ett smidigt, säkert och tydligt resecentrum kring Ängelholms 
centralstation, att stärka stadsdelens övergripande gatu- och grönstruktur för att 
öka tillgängligheten i området, samt att förbättra och förtydliga kopplingen mellan 
stad och hav. Detaljplanen bedöms vara förenlig med dessa intentioner. 

Planområdet omfattar flera nu gällande detaljplaner: B40, B86, B123, B423, B346, 
B349. Ingen av detaljplanerna har kvarvarande genomförandetid. 

Efter samrådet minskades planområdets storlek från ca 40 000 kvm till ca 13 000 
kvm då detaljplanen delades i tre olika detaljplaner. Förslaget reviderades även uti-
från inkomna synpunkter. Bland annat fick området för nu bussangöring ändrad 
användning från kvartersmark busstation till allmän plats busstorg. Planförslaget 
förtydligades även vad gäller dagvattenhantering, skyfallshantering, översvämning 
vid höga flöden i Rönne å (BHF – beräknat högsta flöde) samt strandskydd.  

Efter granskningen har planhandlingarna reviderats utifrån inkomna synpunkter. 
Planhandlingarna har kompletterats med en riskutredning med tillhörande kost-
nads-nyttoanalys för att säkerställa erforderliga avstånd mellan järnvägen och det 
nya busstorget kopplat till risk för urspårning och farligt gods. Ett par planbestäm-
melser har införts på plankartan för att säkerställa nödvändiga riskåtgärder samt för 
att säkerställa att det nya busstorget inte ska påverka järnvägsanläggningen (riksin-
tresse) negativt. Bland annat har bestämmelser som reglerar avståndet mellan spår 
och funktioner på busstorget såsom köryta, parkering, bebyggelse och dagvatten-
hantering lagts till, samt en bestämmelse om att stängsel eller motsvarande ska fin-
nas mellan spårområde och busstorg. En fördjupad markmiljöundersökning har 
även tagits fram för att säkerställa genomförandet av sockerbruksparken.  
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ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00   engelholm.se 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommun-           
fullmäktige besluta 

att  anta detaljplanen för del av fastigheten Ängelholm 3:49 m. fl. 

Pernilla Fahlstedt 
Chef Samhälle 

Anna Thott 
Verksamhetschef Samhällsbyggnad 

Beslutet expedieras till: 
• Huvuduppdrag samhälle/Planenheten 



PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast

angiven användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning

gäller inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Administrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Busstorg

TORG

1

Huvudgata

GATA

1

Gångväg

GÅNG

Cykelväg

CYKEL

ParkPARK

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Parkering

P

1

Järnväg

T

1

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN

PLATS MED KOMMUNALT

HUVUDMANNASKAP

Placering

Bebyggelse ska placeras minst 30 meter från spårmitt på närmaste spår.  Väderskydd

tillåts inom användningsområde Torg

1

,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Utformning av allmän plats

lek

1

Lekplats ska finnas,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

fördröjning

1

Fördröjningsmagasin för dagvatten med en volym av minst

225 kubikmeter ska finnas.  Bestämmelsen gäller totalt för

alla fördröjning 

1

 områden tillsammans

,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

översvämningsyta

1 Översvämningsyta för fördröjning av skyfallsvatten om

minst 210 kubikmeter ska finnas,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Skydd

Ej parkering Marken får ej användas som parkering,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

Ej köryta Marken får ej användas som köryta,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

Skyddsåtgärd Stängsel, mur eller plank ska finnas för att förhindra

tillträde till järnvägsområde,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK

Placering

Marken får inte förses med byggnad ,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation

n

1

Marken får inte användas för parkering,  4 kap. 13 § 1 st 3 p.

n

2

Marken får inte användas som köryta,  4 kap. 10 §

Skydd mot störningar

m

1

Stängsel ska finnas för att förhindra tillträde till

järnvägsområde,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från den dagen detaljplanen vinner laga kraft,  4 kap. 21 §

Strandskydd

a

1

Strandskyddet är upphävt,  4 kap. 17 §

120

Platsbesök gjort: 2022-08-05

115

Gatansväg

Grundkartans beteckningar
Fastighetsgräns
Traktgräns
Rättighetsgräns
Fastighetsbeteckning
Samfällighet
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SAMMANFATTNING
Planområdet ligger i Stationsområdet i
centrala Ängelholm, i direkt anslutning till
Ängelholms station. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra 
byggnationen av ett nytt busstorg för region- 
och stadsbusstrafik söder om stationshuset 
samt ombyggnation av Järnvägsgatan mellan 
Sockerbruksgatan och Landshövdingevägen. 
Syftet är också att möjliggöra för en ny gång- 
och cykelväg i anslutning till Järnvägstunneln 
samt en ny stadsdelspark i Stationsområdet. 
Detaljplanen ska följa det planprogram som 
är framtaget för Stationsområdet.

Planförslaget möjliggör för utbyggnad av 
Järnvägsgatan som ska bli Stationsområdets 
nya huvudgata. Gatan ska utformas med 
separerad gång- och cykelbana och mellan 
körabana och gång- och cykelbana skapas 
plats för träd, planteringar samt parkering. 
Planförslaget möjliggör även för en ny 
stadsdelspark som planeras innehålla både 
lekmöjligheter och blomsterprakt. Parken är 

även tänkt att fungera som översvämningsyta 
vid skyfall. En förutsättning för att skapa 
plats för ny bebyggelse i stationsområdet 
är att nuvarande bussangöring får en 
ny placering söder om stationshuset. 
Planförslaget möjliggör för nytt busstorg 
i direkt anslutning till den nya gångbron 
över spåren. Den nya placeringen söder om 
stationshuset ger goda förutsättningar för 
smidiga byten mellan tåg och buss samtidigt 
som kopplingen mellan stadskärnan och 
stationen stärks då busstorget flyttar närmre 
centrum. 

Planförslagets intentioner bedöms vara
förenligt med kommunens översiktsplan.
Detaljplanen bedöms inte medföra sådan
betydande miljöpåverkan som åsyftas i Plan- 
och bygglagen 4 kap 34 § eller i Miljöbalken 
6 kap 11 §.

Då detaljplanen anses vara av stor betydelse 
för allmänheten handläggs den med utökat 
planförfarande. Planen förväntas antas 
kvartal 4 2022.
 

Flygbild som visar Stationsområdet. 
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DETALJPLANEPROCESSEN
Planprocessen startar när exempelvis 
kommunen själv, en byggherre, exploatörer 
eller enskilda personer lämnar in 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 av aktuell 
planläggning. Samrådets syfte är att förbättra 
beslutsunderlaget genom att samla in 
kunskap och synpunkter om aktuellt ärende. 
Inkomna synpunkter sammanställs och 
bemöts i en samrådsredogörelse.

Efter att planförslaget ändrats utifrån de 
synpunkter som kom in under samrådet 
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 ska 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 KRAFTKUNGÖRELSE SAMRÅDS-

REDOGÖRELSE ANTAGANDE
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HANDLINGAR
Planhandlingarna består vid  antagandet av 
följande:
• Planbeskrivning med illustrationer
• Detaljplanekarta med planbestämmelser, 

skala 1:1000
• Fastighetsförteckning (ej bilagd)
• Samrådsredogörelse (2021-11-08)
• Granskningsutlåtande (2022-08-24)

Planeringsunderlag (ej bilagt):
• Planprogram för Ängelholm 3:136 m. fl. 

Stationsområdet, Ängelholms kommun, 
2017-10-30 

• Riktlinjer för gestaltning av 
Stationsområdet, Ängelholms kommun, 
2019-08-14.

• Gestaltningsprogram för Stationsparken, 
Berg & Dahl 2019-04-08 

• Fördjupad dagvattenutredning - 
stationsområdet, GRIAB, 2017-09-27

• Ängelholms station - parkeringsbehov, 
Sweco, 2015-06-24

• Målbild och parkeringsstrategi - 
Stationsområdet Ängelholm, ÅF 
Infrastructure AB, 2016-09-09

• Parkeringsstrategi för Stationsområdet, 
Ängelholms kommun, 2017-10-30

• Miljöteknisk markundersökning, 
Ängelholm 3:136 Sweco, 2019-05-17  
(rev 2019-08-16)

• Miljöteknisk markundersökning 
Ängelholm 3:136 m. fl. Tyrens,  
2020-11-04 (rev 2021-05-21)

• Kompletterande miljöteknisk 
markundersökning, Sockerbruksparken,  
Tyrens 2022-05-18

• Skyfallsutredning Stationsområdet,  
Sweco, 2021-08-06

• PM Förprojektering Järnvägsgatans 
förlängning, Atkins, 2021-04-07

• Trafikutredning Järnvägsgatans 
fölängning - Bussterminal Ängelholms 
kommun, Atkins 2021-04-07

• PM modellbeskrivning Rönne å, Sweco 
och LTH 2021-03-26

• PM Riskbedömning avseende 
översvämning för DP inom 
Stationsområdet, Sweco 2021-06-11 (rev. 
2022-01-28)

• Riskutredning farlig gods underlag till 
detaljplan för del av Ängelholm 3:49, 
AFRY 2022-04-12

• PM Skyddsåtgärd för urspårning, 
kostnads - nyttoanalys, AFRY 2022-06-22 

PLANENS SYFTE
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra 
byggnationen av ett nytt busstorg för region- 
och stadsbusstrafik söder om stationshuset 
samt ombyggnation av Järnvägsgatan mellan 
Sockerbruksgatan och Landshövdingevägen. 
Syftet är också att möjliggöra för en ny gång- 
och cykelväg i anslutning till Järnvägstunneln 
samt en ny stadsdelspark i Stationsområdet. 

Detaljplanen ska följa det planprogram som 
är framtaget för Stationsområdet (godkänt i 
kommunfullmäktige 2017-10-30 § 249).

PLANFÖRFARANDE
Detaljplanen är upprättad enligt plan- och 
bygglagen (PBL SFS 2010:900) med utökat 
planförfarande. Utökat planförfarande 
bedöms vara lämpligt då detaljplanen anses 
vara av stor betydelse för allmänheten. 
Genomförandet av planen innebär 
även omfattande om- och utbyggnad av  
allmänplatsmark vilket kommer medföra 
stora investerings-, anläggnings- och 
driftskostander för kommun. Planen 
förväntas kunna antas av kommunfullmäktige 
fjärde kvartalet 2022.

Detaljplanen har utformats enligt Boverkets 
allmänna råd om redovisning av reglering i 
detaljplan (BFS 2020:6).

BAKGRUND
Kommunen inkom med begäran om 
planbesked den 17 oktober 2017 med syftet 
att pröva nya parkeringshus utmed järnvägen, 



7

AN
TA

G
AN

DE

Dnr: PL 17-0017 KS 2017/709 SBN 2019/332 
Detaljplan för del av Ängelholm 3:49 m fl

ny dragning av Järnvägsgatan samt nya 
tekniska anläggningar inom aktuellt område. 
Kommunstyrelsen gav den 17 januari 2018 
planenheten i uppdrag att pröva planläggning 
enligt ansökan. 

Den 15 januari 2020 beslutade 
kommunstyrelsen att utöka planområdet 
att omfatta en längre sträckning av 
Järnvägsgatan söderut, ny bussangöring söder 
om stationshuset samt gång- och cykelväg 
och parkering söder om bussangöringen. 
Planområdet utökades även till att omfatta 
den park som är utpekad i planprogrammet 
för Stationsområdet i anslutning till 
Saftstationen 1 och Sockerbruket 14. 

Den 7 april 2020 beslutade 
Samhällsbyggnadsnämnden att godkänna 
förslag till detaljplan för samråd. 
Planhandlingarna fanns, enligt PBL 
(2010:900) 5 kap 11§ utställda från den 22 
april till och med den 22 maj 2020.

Den 13 januari 2021 beslutade 
Kommunstyrelsen att dela planområdet 
i två olika detaljplaner samt att delar av 
planområdet skulle flyttas till detaljplanen 
för Ängelholm 3:136 m. fl (kontor, bostäder 
och centrumverksamhet). Bakgrunden 
till beslutet grundar sig i att skapa bättre 
förutsättningar för detaljplanen för 
Ängelholm 3:136 med fleras genomförande. 
Efter samrådet har planområdet därför 
minskats till att omfatta Järnvägsgatans 
nya sträckning från Sockerbruksgatan i 
norr till Landshövdingevägen i söder, nytt 
busstorg, gång- och cykelväg i anslutning 
till Järnvägstunneln samt befintlig parkering 
söder om Järnvägstunneln. Detaljplanen 
omfattar fortsatt den nya stadsdelsparken 
söder om bowlinghallen. Detaljplanen har 
även bytt namn till Ängelholm 3:49 m. fl då 
det är den största fastigheten som berörs 
av detaljplanen. Aktuell detaljplan är röd i 
illustrationen nedan. 

Den 26 oktober 2021 beslutade 
Samhällsbyggnadsnämnden att godkänna 
förslag till detaljplan för granskning. 
Planhandlingarna fanns, enligt PBL 
(2010:900) 5 kap 11§ utställda från den 10 
november till och med den 6 december 2021.
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Planområdet omfattar delar av fastigheterna 
Ängelholm 3:136, 3:2, 3:46, 3:49, 3:51 
och 3:95, delar av Sockerbruket 11 och 
14. Planområdets totala areal är ca 13 000 
kvadratmeter (1,3 hektar).

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Ängelholm 3:46, 3:49, 3:51 och 3:95 samt 
Sockerbruket 11 och 14 ägs av Ängelholms 
kommun. Fastigheten Ängelholm 3:136 ägs 
av Jernhusen AB och Ängelholm 3:2 ägs av 
Trafikverket. 

BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN
Detaljplanens genomförande bedöms inte 
orsaka sådan betydande miljöpåverkan 
som åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap 
34 § eller i Miljöbalken 6 kap 11 §. En 
miljökonsekvensbeskrivning har därför inte 
upprättats.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
ÖVERSIKTSPLAN
I gällande översiktsplan för Ängelholms 
kommun, ÖP 2035, är området utpekat 
som ”Nytt större bostadsområde” i mark- 
och vattenanvändningskartan. Stationen är 
utpekad som en regional nod/stationsnod 
och den nuvarande busstationen är 
utpekad som bytesnod för regionbuss.  
Ängelholms kommun ska verka för en 
attraktiv kollektivtrafik där byten fungerar 
på ett smidigt sätt samt att den fysiska 
infrastrukturen för kollektivtrafik ska 
förbättras. Detaljplanens intentioner bedöms 
vara förenliga med översiktsplanen. 

PLANPROGRAM
Planområdet ingår i planprogrammet
för Stationsområdet. Planprogrammet
godkändes av kommunfullmäktige den 30 
oktober 2017 och ska ligga som grund för 
fortsatt detaljplanering inom Stationsområdet. 
Målet med planprogrammet är att utveckla 
Stationsområdet till en attraktiv stadsdel 
med stadsmässig bebyggelse. Målet är också 

PLANDATA
LÄGESBESTÄMNING OCH AREAL
Planområdets läge framgår av översiktskartan 
på sidan 2. Ängelholms station och 
Västkustbanan  ligger i direkt anslutning 
till planområdet i väster. I öster gränsar 
planområdet till Järnvägsparken och 
fastigheten Banmästaren 1 och i söder 
fastigheten Ängelholms 3:131.

Delar av de fastigheter som omfattas av detaljplanen inom 
röd streckad linje.

ÄNGELHOLM 3:2

ÄNGELHOLM 3:95

ÄNGELHOLM 3:49

SOCKERBRUKET 14

ÄNGELHOLM 3:136

SOCKERBRUKET 11

ÄNGELHOLM 3:46

ÄNGELHOLM 3:51

ÄNGELHOLM 3:2

ÄNGELHOLM 3:95

ÄNGELHOLM 3:49

SOCKERBRUKET 14

ÄNGELHOLM 3:136

SOCKERBRUKET 11

ÄNGELHOLM 3:46

ÄNGELHOLM 3:51
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STATIONSOMRÅDET ÄNGELHOLM2020-06-09

STATIONSOMRÅDET ÄNGELHOLM ILLUSTRATIONSPLAN FAS 1 + FAS 2

ILLUSTRATIONSPLAN 1:1500 (A1), 1:3000 (A3)
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Illustrationsplan som visar hur stationsområdet skulle kunna se ut när det är fullt utbyggt. Planområdet för 
planprogrammet för Stationsområdet är markerat med svart streckad linje och de områden som berörs av denna detaljplan 
är markerade med röd streckad linje. 
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att skapa ett smidigt, säkert och tydligt 
resecentrum kring Ängelholms centralstation, 
att stärka stadsdelens övergripande gatu- och 
grönstruktur för att öka tillgängligheten i
området, samt att förbättra och förtydliga
kopplingen mellan stad och hav. Hela
Stationsområdet planeras på sikt att rymma
cirka 2 700 bostäder och ska utvecklas med
sikte på hållbar utveckling. Programmet 
innehåller ett antal principer och 
målsättningar som ska beaktas i kommande 
planering:

• Grönstrukturen ska kopplas samman 
och inbjuda till utevistelse, aktivitet och 
rekreation. För att uppnå detta krävs att 
även privata bostadsgårdar utformas med 
fokus på det gröna.

• För att ytterligare förstärka en 
sammanhängande grönstruktur kan 
fickparker anläggas ut mot gata.

• Hållbara dagvattenlösningar eftersträvas 
och på kvartersmark kan bland annat 
reducering av hårdgjorda ytor, gröna tak 
och vattengenomsläppliga beläggningar 
bidra till detta.

I planprogrammet beskrivs även sju principer
för utformning och gestaltning som ska
beaktas i kommande planläggning av
Stationsområdet. Principerna är: ordning,
variation, mänsklig skala, lokal identitet,
täthet - öppenhet, orienterbarhet - smitvägar
samt levande gaturum. 

I samband med planprogrammet har
en värdeplan och en handlingsplan -
Hållbar stadsdel Stationsområdet tagits fram.
Värdeplanen redogör för den gemensamma 
målbilden kring hållbar utveckling, medan
handlingsplanen syftar till att säkerställa att
den inriktning som anges i värdeplanen och
planprogrammet genomförs i praktiken. Det 
finns även en framtagen riktlinje för att skapa 
en attraktiv stadsmiljö i området - Riktlinjer 
för gestaltning av Stationsområdet. Samtidigt som 
planprogrammet godkändes också Parkerings-

strategi för Stationsområdet. Parkerings-
strategin redogör för hur parkeringsfrågan 
i området ska lösas och innehåller en 
parkeringsnorm.

DETALJPLANER
Planområdet är detaljplanelagt sedan tidigare 
och omfattas av flertalet detaljplaner. 
Ingen av detaljplanerna har kvarvarande 
genomförandetid.

• B 40; Förslag på stadsplan för 
Ängelholms stad. Området som berörs 
är planlagt som allmänna platser.

• B 86; Förslag till stadsplan för område 
vid centralstationen. Berört område är 
planlagt för järnvägsändamål, område för 
omnibussar samt gata.

• B 123; Förslag till ändring av 
stadsplan för del av kvarteret 
Sockerbruket. Området som berörs är 
planlagt som område för industriändamål 
samt område för trafikändamål; 
industrispår.

• B 243, Förslag till ändring av 
stadsplan för Sockerbruksgatan. 
Området som berörs är planlagt som 
park/plantering.

• B 346; Detaljplan för kvarteret 
Betvågen 4 och 5 m. fl berörs längst 
i söder. Området är planlagt för allmän 
platsmark huvudgata och park.

• B 349; Detaljplan för fastigheterna 
Saftstationen 1 och Vågmästaren 1 
mm. Området som berörs är planlagt 
som park, gc-väg och räddningsväg.  

 
RIKSINTRESSEN ENLIGT 3 ELLER 4 KAP 
MILJÖBALKEN
Planområdet ingår i samrådsområde 
hinderfria ytor för flygplatsen, inom 
riksintresse för flyget. Inom planområdet 
planeras ingen bebyggelse bli högre är 
+63,2 meter över havet vilket är lägsta nivån 
för krav på hinderfria ytor. Planområdet 
ingår också i område med särskilt behov av 
hinderfrihet, vilket ingår i riksintresse för 
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totalförsvaret. Inom detta område anses 
objekt högre än 20 meter få en inverkan på 
gällande riksintressen. Inom planområdet 
planeras ingen bebyggelse bli högre än 20 
meter. Därför bedöms riktintresset inte 
påverkas.

Planområdet gränsar till riksintresse för 
järnvägar, Västkustbanan. Förslaget till 
detaljplan har anpassats till riksintresset 
vad gäller till exempel skyddsavstånd 
och riskåtgärder. Ett genomförande av 
detaljplanen bedöms därför inte påverka 
riksintresset negativt. 

Planområdet ligger även inom Länsstyrelsens
Kulturmiljöprogram för Ängelholm och 
Rönne å. Motiv för bevarande är bland annat 
den sammanhållande järnvägsmiljön från
1800- talets slut med station och tillhörande
byggnader som visar på dess viktiga
utveckling av Ängelholm. Motiv för 
bevarande av miljön kring Rönne å är att 
flertalet verksamheter som förr lokaliserades 
utmed ån har ett särskilt värde och är 
av största betydelse för upplevelsen och 
förståelsen av landskapet. Planområdet 
omfattar inte någon bebyggelse med 
anknytning till stationen och har inte 
heller någon direkt koppling till ån. 
Planförslaget bedöms därför inte påverka 
den särskilt värdefulla kulturmiljön eller 
kulturmiljöstråket för Rönne å.

STRANDSKYDD
Enligt miljöbalkens 7 kap 13§ gäller det 
generella strandskyddet 100 meter från 
strandlinjen vid havet, insjöar och vattendrag. 
I Skåne har Länsstyrelsen och kommunerna 
tillsammans reviderat länets strandskyddade 
områden. Syftet med strandskyddet 
är att trygga allmänhetens tillgång till 
strandområden och att bevara goda livsvillkor 
för djur- och växtlivet på land och i vatten.

UPPHÄVANDE AV STRANDSKYDD
De södra delarna av planområdet ligger inom 
det generella strandskyddet för Rönne å. 
Strandskyddet är upphävt men återinträder i 
och med upprättandet av en ny detaljplan. 
I en detaljplan får kommunen enligt 4 kap. 17 
§ PBL upphäva strandskydd för ett område, 
om det finns särskilda skäl för det och om 
intresset av att ta området i anspråk på det 
sätt som avses med planen väger tyngre än 
strandskyddsintresset. Strandskyddet föreslås 
upphävas för de delar av planen som regleras 
som allmän plats TORG, GATA, GÅNG 
och CYKEL samt PARKERING vilket görs 
med en administrativ planbestämmelse på 
plankartan. 

På plankartan:

a1-  Strandskyddet är upphävt. 

Det rödmarkerade området på kartan visar inom vilken 
del av planområdet som strandskyddet återinträder.
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sträckningen av Järnvägsgatan som tänkt 
huvudgata från Sockerbruksgatan i norr 
till Landshövdingevägen i söder samt 
en nya stadsdelspark i enlighet med 
planprogrammets intentioner. 

OMRÅDETS HISTORIA
Planområdet omfattar delar av Ängelholms 
befintliga stationsområde med cykelparkering, 
angöring samt pendlarparkering söder om 
Stationshuset. Stationsområdet är från 1800- 
talets slut och har haft stor betydelse för 
stadens utveckling.  Det är en av få bevarade 
sammanhållna järnvägsmiljöer som finns 
kvar, sett ur ett nationellt perspektiv. 

På flygbilder syns området söder om 
stationshuset utgöras av någon form av 
park/grönområde mellan järnvägen och 
Järnvägsgatan. Delar av planområdet, 
närmare bestämt området för en ny 
stadsdelspark, har historiskt varit en del av 
Sockerbruksområdet och Ängeholms gamla 
bangård för Järnvägslinjen Ängelholm - 
Klippan. På flygbilder från 1960 ses området 
utgöras av någon form av upplag. 

Upphävandet träder i kraft när detaljplanen 
vinner laga kraft. Det särskilda skäl enligt 7 
kap. 18c § punkt 1 Miljöbalken som åberopas 
vid detta upphävande är att ”området har 
redan tagits i anspråk på ett sätt som gör 
att det saknar betydelse för strandskyddets 
syften”.

Det område där strandskyddet upphävs är 
idag till stora delar planlagt som kvartersmark 
och ianspråktaget av befintlig bebyggelse 
såsom teknikbyggnader, sophus, cykelgarage 
och parkering. Planförslaget innebär att hela 
det område som ligger inom det generella 
strandskyddet kommer regleras som allmän 
plats. Detaljplanen bedöms därför inte 
strida mot strandskyddets syfte att trygga 
allmänhetens tillgång till strandområden. 

Förslaget bedöms inte heller påverka 
livsvillkoren för växter och djur då den 
delen av området närmast Rönne å som 
utgörs av befintlig parkmark inte berörs av 
planförslaget. Intresset av att ta området i 
anspråk enligt planförslaget bedöms därför 
väga tyngre än strandskyddsintresset. 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH 
FÖRÄNDRINGAR
PLANFÖRSLAG
Planförslaget möjliggör nytt busstorg 
för regionbuss och stadstrafik söder om 
Stationshuset. På så sätt skapas bättre 
förutsättningar för smidiga byten mellan 
buss och tåg samtidigt som mark frigörs för 
byggnation av Järnvägsgatans nya sträckning 
norrut. För att den nya busstationen ska 
få plats behöver den befintliga gång- och 
cykelvägen som leder genom Järnvägstunneln 
flyttas. I samband med det planeras den även 
få en bättre utformning. Därför reglerar 
planförslaget även den gång- och cykelväg 
som ansluter till Järnvägstunneln.  

Planförslaget möjliggör även planerad Historiskt flygfoto över planområdet från 1960 -talet.
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Stationshuset bedöms ha ett kulturhistoriskt intresse.

MARKFÖRUTSÄTTNINGAR
Planområdet är relativt flackt och har 
en befintlig markhöjd på mellan ca +4,5 
till + 5. Marken består till stora delar av 
hårdgjorda eller grusade ytor med undantag 
för en mindre andel gräsmark i anslutning 
till befintlig gång- och cykelväg som går 
under Järnvägstunneln samt inom området 
för den planerade stadsdelsparken i norr. 
Längs med befintliga angöringsytor söder 
om stationshuset finns ett mindre antal träd i 
hårdgjord yta. 

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN
För att säkerställa grundläggnings-
förhållandena inom planområdet har PM 
planeringsunderlag för geoteknik tagits fram. 
Den geotekniska bedömningen grundar sig 
på en antagen jordmodell som utgår ifrån 
redan befintliga underlag och undersökningar 
för Ängelholm 3:136. 

Under friktionsjorden förutsätts 
jordlagerföljden utgöras av siltig glacial lera. 
Grundvatten-nivåerna bedöms variera mellan 
0,4 och 3,0 meter under markytan. Inom 
planområdet planeras ingen ny bebyggelse. 
Grundläggning av nya ledningar inom 
planområdet bedöms kunna genomföras 
utan förstärkt ledningsbädd. Vid anläggning 

av hårdgjorda ytor bedöms det inte 
föreligga någon sättningsproblematik under 
förutsättning att naturlig jord och fyllning 
med innehåll av organiskt material schaktas 
ur.

MARKRADON
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 

(kubikmeter). Ansvaret för att bedöma den 
faktiska radonrisken på varje byggplats och 
vidta tillräckliga skyddsåtgärder åligger den 
som ska bygga.

FORNLÄMNINGAR
Det finns inga kända fornlämningar inom 
planområdet. Påträffas fornlämningar i 
samband med markarbeten skall dessa, i 
enlighet med Kulturmiljölagen, omedelbart 
avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. 
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Fornlämningar kan synas som härdrester, 
stenpackningar eller mörka färgningar i 
jorden.

BEBYGGELSE
KULTURMILJÖ
Området kring järnvägsstationen beskrivs i
Ängelholms kommuns bevaringsprogram
som en mycket väl sammanhållen miljö.
Området är utpekat som miljö klass I vilket
innebär att den är oersättlig. Viktiga inslag är
stationshuset, arbetarbostäderna, lokstallarna,
godsmagasinet och tjänstemannabostäderna.
Ängelholms stationsbyggnad pekas ut som 
byggnad av klass I, omistlig byggnad. Två 
tegelvillor på de angränsande fastigheterna 
Banmästaren 1 och 2, godsmagasinet 
(Bahnhof) på Ängelholm 3:136 samt två 
byggnader söder om planområdet pekas ut 
som byggnad av klass II vilket innebär att de 
har ett stort kulturhistoriskt eller miljömässigt 
värde. 

Ett genomförande av detaljplanen innebär 
att områdets karaktär till viss del kommer att 
förändras. Dock bedöms inte planförslaget 
få någon betydande negativ påverkan på 
omkringliggande kulturmiljövärden, då det 
inte kommer uppföras någon ny bebyggelse 
inom planområdet.  

VERKSAMHETER
Inga verksamheter finns inom planområdet 
idag. Befintlig bebyggelse finns i form av 
ett sophus som nyttjas av de verksamheter 
som finns i stationshuset. I samband 
med byggnationen av det nya busstorget 
planeras sophuset få en ny placering. Norr 
om planområdet finns ett godsmagasin 
(Bahnhof). Byggnaden har tidigare inrymt 
bar/nattklubb men står idag tom. 

KOMMERSIELL SERVICE
Planområdet inrymmer ingen offentlig eller
kommersiell service idag. I närområdet
finns matvaruaffär samt ett brett utbud av
kommersiell service som gym, bowlinghall,

pizzeria och veterinär. Planområdet ligger
nära centrala Ängelholms shoppinggata,
och tillgängligheten till servicen i centrala
Ängelholm bedöms därför vara god. 

TEKNISK BEBYGGELSE
I dagsläget finns det tre teknikhus inom 
planområdet i anslutning till järnvägen; 
teknikhus för tele, teknikhus för signal 
samt en nätstation. Alla teknikhusen tillhör 
järnvägsanläggningen och kommer flyttas till 
nya lägen inom trafikverkets fastighet på den 
västra sidan om spårområdet. Flytten planeras 
ske i samband med pågående ombyggnation 
av Västkustbanan. 

PARKER, GATOR OCH TORG
PARK OCH LEK
Det finns inga befintliga parkområden inom 
planområdet. I öster gränsar planområdet 
till Järnvägsparken och väster om Järnvägen 
ligger Kronoskogen. 

I den nordöstra delen av planområdet 
möjliggörs för en ny park. Parken kommer 
ligga i direkt anslutning till Ängelholms 
bowlinghall i norr och befintligt cykel- 
och gångstråk som sträcker sig mellan 
Industrigatan och Norra Sockerbruksgatan. 
Parken är tänkt att fungera som en 
stadsdelspark och som en grön koppling med 
omgivande blågröna gator. Parken kommer 
bli en viktig mötesplats för de boende i 
området men är även tänkt att bidra med 
några av de funktioner som saknas i de 
befintliga parkerna i centrala Ängelholm, 
såsom lekplats samt ytor för reflektion och 
blomsterprakt. 

Ett gestaltningsprogram har tagits fram för 
parken som redovisar hur parken skulle 
kunna utformas. För att ta till vara på platsens 
söderläge planeras parken få en öppen del 
med gräsytor och perennplanteringar i söder 
och en mer trädrik del i norr. Den öppna ytan 
är även tänkt att utformas svagt nedsänkt för 
att kunna ta hand om regnvatten vid kraftiga 
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llustrationsplan och sektion som visar Sockerbruksparkens möjliga utformning. Från gestaltningsprogram, Berg & Dahl, 
2019

STATIONSPARKEN

1:200

Sektion A

Bänk runt träd Rörklockspel
I parkens norra del (högra delen av sektionen nedan) skapas en
lekmiljö bakom täta häckar. Här kan lekskogen utforskas och 
snurrgungor upptäckas i parkens norra trädrika del. I parkens 
mellersta öppna del kan man sitta med brynet i ryggen och se ut 
över gräsytan med perennplanteringarna i fonden.

Utspritt i parken finns mindre lekutrustning som lekhus, gångor
med mera som erbjuder de boende lekvärde i sin närmiljö.
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gång- och cykelbana och körbana avsätts 
ytor för bland annat dagvattenhantering, 
trädplantering, kantstensparkering samt 
möblering såsom exempelvis belysning. 
Gatan planeras även kunna trafikeras med 
kollektivtrafik. På de platser där gående och 
cyklister ska korsa Järnvägsgatan planeras 
övergångarna med farthinder, mittrefug och 
övergångsställe.

Järnvägsgatan planeras få en total gatusektion 
på 20,5 meter. Körbanans bredd är i 
normalfallet 6,5 meter bred vilket tillgodoser 
god framkomlighet för kollektivtrafik och 
annan trafik. Resterande yta är avsatt för 
gående och cyklister (4 +4 meter ), grönytor, 
dagvattenmagasin och parkering (3+3 meter). 
Ur trafiksäkerhetsperspektiv ska in- och 
utfarter från angränsande bostadskvarter 
anordnas längs med anslutande lokalgator. 

På plankartan:

GATA1 -  Huvudgata 

TORG1 -  Busstorg
  

skyfall. Lekplatsen är tänkt att integreras i 
parkens norra delar. Enligt Handlingsplan - 
Hållbar stadsdel Stationsområdet (fastställd 
2021-01-13) ska lekutrustning som anläggs 
i stationsområdet vara Svanenmärkt eller ha 
motsvarande märkning.

På plankartan:

PARK -  Park
  
lek1 -   Lekplats ska finnas

GATOR
Planförslaget möjliggör en del av den nya 
gatustruktur och gestaltning som föreslås 
för Järnvägsgatan i planprogram för 
Stationsområdet. Järnvägsgatan planeras bli 
områdets nya huvudgata som ska binda ihop 
nya och befintliga lokalgator inom området. 
Gatan kommer även ersätta befintliga 
Industrigatan på berörd sträcka. Gatan 
ska utformas med målet att bli en attraktiv 
stadsgata med mycket grönska. Separerade 
gång- och cykelbanor ska finnas på båda 
sidor om gatan och i skiljeremsan mellan 

Sektion som visar hur Järnvägsgatan skulle kunna se ut.
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Illustration som visar hur det nya busstorget skulle kunna 
se ut. Vy från söder mot norr. Sweco 2019-07-05

BUSSTORG
För att uppnå planprogrammets mål för 
stationsområdet om att skapa ett smidigt, 
säkert och tydligt resecentrum kring stationen 
möjliggör planförslaget för nytt busstorg 
söder om stationshuset. Det nya busstorget 
hamnar i direkt anslutning till den nya 
gångbron över järnvägen till mittplattformen, 
vilket bedöms påverka möjligheten till 
smidiga byten mellan tåg och buss positivt. 
Busstorgets nya placering bedöms även 
förtydliga och förstärka kopplingen mellan 
stadskärnan och stationen och kopplingen 
till Kronoskogen, Trafikverksskolan och 
Järnvägens museum väster om järnvägen. 

I samband med flytten frigörs även mark 
som behövs för byggnation av Järnvägsgatans 
förlängnig samt ny bebyggelse norr om 
stationen. Det nya busstorget ska gestaltas 
med målet att bli en attraktiv entré och 
inbjudande plats som man som resenär och 
invånare vill vistas på.

Samtliga hållplatsläge ska utrustas med 
väderskydd och sittmöjligheter och mellan 
järnvägen och busstorget planeras för 
någon form av avskärmning eller plank. 
Tågersättande buss planeras fortsättningsvis 
ha sin hållplats norr om stationshuset längs 
med Järnvägsgatan.

Illustration som visar hur det nya busstorget skulle kunna se ut. Vy från övergångsstället vid Järnvägsbron. 
Sweco 2019-07-05
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STATIONSOMRÅDET ÄNGELHOLM ILLUSTRATIONSPLAN FAS 1 + FAS 2

ILLUSTRATIONSPLAN 1:1500 (A1), 1:3000 (A3)
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Illustrationsplan som visar hur det nya busstorget med ny gång- och cykelbanan under järnvägen kan komma att se ut.
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Busstorget ligger i direkt anslutning 
till Västkustbanan som är utpekat som 
riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 
8§ miljöbalken.  Erforderligt avstånd mellan 
spårmitt på närmaste spår och parkering, 
köryta och bebyggelse regleras på plankartan. 

På plankartan:

Placering -  bebyggelse ska  placeras  
  minst 30 meter från   
  spårmitt på närmaste   
  spår. Väderskydd tillåts  
  inom användningsområde  
  användningsområde TORG1

Ej parkering Marken får ej användas som  
  parkering

Ej köryta -  Marken får ej användas som  
  köryta

 
TRAFIK
GÅNG- OCH CYKELTRAFIK
Planförslaget möjliggör delar av den 
planerade utbyggnaden av gång- och 
cykelvägnätet i stationsområdet. För att det 
ska vara enkelt att ta sig fram till fots och 
med cykel ska det enligt planprogrammet 
finnas sammanhängande, säkra och trygga 
gång- och cykelbanor. I söder kommer 
befintlig gång- och cykelväg som går 
under Järnvägstunneln få en ny sträckning. 
Nuvarande ramp ner till tunneln är inte 
anpassad efter dagens krav på tillgänglighet 
och sikten är dålig. En del av befintlig gång- 
och cykelväg behöver även tas i anspråk för 
det nya busstorget. Detaljplanen reglerar 
därför en ny sträckning av gång- och 
cykelvägen. 

För att förbättra kopplingen mellan staden 
och havet föreslås gång- och cykelvägen få 
en mer stadsmässig utformning. Förutom att 
platsen ska fungera som gång- och cykelstråk 
planeras ytor för vistelse i anslutning till den 

nya bussangöringen. Inom projektet för 
dubbelspårsutbyggnad av Västkustbanan 
kommer Trafikverket att bredda den 
befintliga Järnvägstunneln för att anpassa den 
till två spår. I samband med ombyggnationen 
kommer tunneln få en ny gestaltning och 
bättre belysning, vilket kommer bidra till 
att skapa en trevligare, säkrare och tryggare 
förbindelse för gående och cyklister under 
spåren och mellan staden och havet.
Genom planområdet går även befintligt 
huvudstråk för cykel. Idag sträcker 
sig cykelstråket längs med båda sidor 
av Landshövdingevägen och norr om 
Järnvägstunneln korsar det Industrigatan och 
fortsätter norrut genom Järnvägsparken. För 
att minska konflikter mellan gående, cyklister 
och bussar i anslutning till busstorget och 
stationsområdet leds huvudcykelstråket 
förbi stationsområdet på den östra sidan av 
Järnvägsgatans nya sträckning. För att öka 
säkerheten och tillgängligheten för cyklister 
och gående planeras nya säkra cykelöverfarter 
över Landshövdingevägen och befintlig 
Järnvägsgata i korsningen med Industrigatan i 
höjd med Järnvägstunneln. 

På plankartan:

GÅNG -  Gångväg

CYKEL - Cykelväg
     

KOLLEKTIVTRAFIK 
I direkt anslutning till den norra delen av 
planområdet finns Ängelholms Station. 
Stationen är en viktig knutpunkt för 
kollektivtrafiken där både tågtrafik och 
samtliga busslinjer i både stads- och 
regiontrafiken angör. Järnvägsstationen 
trafikeras av både Pågatåg och Öresundtåg 
mot Malmö/Köpenhamn och Göteborg. 

I samband med trafikverkets 
dubbelspårsutbyggnad mellan Ängelholm och 
Maria kommer Ängelholms station att byggas 
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om för att bli mer tillgänglig. Bland annat 
kommer mittplattformen att breddas och få 
ett nytt tak. Den befintliga plankorsningen 
kommer även att ersättas med en ny planskild 
gångbro med hiss. 

Det nya busstorget kommer att kunna 
användas av både genomgående och 
vändande bussar. Antal hållplatsläge anpassas 
för framtida behov av utökad trafik genom 
ytterligare ett hållplatsläge för regionbuss. 
De fyra hållplatslägen för regionbuss 
lokaliseras närmast järnvägen i väster och 
stadsbussarna planeras angöra närmast 
Järnvägsgatan i öster med två hållplatsläge 
i vardera riktning. Då stadsbuss och 
regionbusstrafik delas upp på ett tydligare 
sätt, kommer det underlätta för resenärer att 
orientera sig. 

BILTRAFIK
En trafikutredning har tagits fram i samband 
med planprogrammet för Stationsområdet 
(ÅF 2017-08-28). En utbyggnad av 
Stationsområdet kommer att innebära en 
ökning av biltrafiken både i området och på 
gator i direkt anslutning till området. Den 
tillkommande trafiken bedöms inte
innebära att några särskilda åtgärder behöver
vidtas på omkringliggande gatunät. Målet 
enligt planprogrammet för Stationsområdet 
är att den trafik som alstras inom området i 
så hög utsträckning som möjligt ska utgöras 
av gång-, cykel- och kollektivtrafik. 

PARKERING
Enligt tidigare utredning (Sweco 2015-06-
24) är behovet av pendelparkering för bilar i 
anslutning till stationen 225 platser. Behovet 
omfattar både resenärer som ska resa vidare 
med tåg och med buss. Pendlarparkeringar 
planeras rymmas i de parkeringshus som ska 
anläggas norr om stationen. Tanken är att 
behovet av pendlarparkering ska samordnas 
med parkeringar för verksamheter och 
boende där parkeringsbeläggning framförallt 
är hög under kvällstid. Befintliga ytor för 
korttidsparkering och hämta/lämna platser 
i anslutning till stationen tas i anspråk i 
samband med att det nya busstorget byggs. 
Nya ytor för de funktionerna avsätts istället 
norr om stationshuset. 

Inom planområdet är också befintlig 
markparkering söder om Järnvägstunneln 
som bland annat används som besöks-
parkering till Järnvägens museums. Enligt 
planförslaget tas delar av parkeringen i 
anspråk för den nya gång- och cykelvägen. 
Resterande delar av befintlig parkering 
regleras som parkering i plankartan. Planen 
reglerar även säkerhetsavstånd till järnvägen 
enligt trafikverkets krav vid byggande intill 
järnväg. Egenskapsbestämmelser reglerar 
att parkering inte får anläggas närmre än 15 
meter och köryta inte närmre än 10 meter 
från spårmitt på närmsta spår.

FÖRPROJEKTERING 2018-06-21 (Format: A3)
144113-05-014-Förprojektering Ängelholm station-001

Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg. Projektnummer: 144113
Ärendenummer Trafikverket: TRV 2018/64748. Uppdragsnummer Sweco: 12801059
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Hisstorn och bro i tegelröd plåtbeklädnad. Glaspartier i hisstornets östra fasad för att öka tryggheten. 
Trappor i betong med intäckning i härdat glas och mörkgrå ståpartier. 

Kanter på bro täckta med plåt i bandtäckning 

Text i relief, 3 cm in i betongen

ELEVATION FRÅN ÖSTER

ÄNGELHOLM - GÅNGBRO ÖVER SPÅREN

ELEVATION FRÅN SÖDER

Hisstorn med helt glasade partier mot söder. 
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Sektion som visar hur den nya gångbron till mittplattformen kan komma att se. På bilden syns gångbron från öster.
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På plankartan:

P -   Parkering

n1 -   Marken får inte användas  
  för parkering

n2 -   Marken får inte användas  
  som köryta

  Marken får inte förses med  
  byggnad

Idag finns det ca 380 cykelparkering i 
anslutning till Järnvägsstationen och befintlig 
bussangöring. Fram till år 2030 beräknas 
behovet uppgå till ca 1000 cykelparkeringar. 
Nya ytor för cykelparkering planeras i kanten 
på Järnvägsparken i anslutning till busstorget 
i söder samt norr om stationshuset. Enligt 
Riktlinjer för gestaltning av stationsområdet 
ska det finnas möjlighet att parkera cykeln i 
ett låst garage och under tak i anslutning till 
stationen. 

JÄRNVÄG
I väster gränsar planområdet till 
Västkustbanan. Delar av planområdet 
regleras som järnväg för att bekräfta den 
järnvägsplan som togs fram i samband med 
dubbelspårsutbyggnaden av järnvägen mellan 
Maria och Ängelholm. Inom området för 
järnväg planeras de funktioner som är en del 
av den nya järnvägsanläggningen att rymmas, 
såsom den nya gångbron till mittplattformen.
  
På plankartan:

T1 -   Järnväg

GESTALTNING  OCH STADSBILD
Riktlinjer för gestaltning av stationsområdet 
har tagits fram och godkänts av 
kommunfullmäktige 2019-08-14. Riktlinjerna 

ska ligga till grund för gestaltningen av 
stationsområdets offentliga rum. Syftet med 
riktlinjerna är bland annat att säkerställa 
attraktiva och funktionella stadsrum med god 
tillgänglighet. Gestaltningen ska verka för 
en sammanhållen och genomtänkt stadsbild 
som värnar om den mänskliga skalan samt 
för en hög kvalitet vad gäller materialval och 
estetik. Riktlinjerna innehåller exempel på 
möblering och utrustning såsom belysning, 
bänkar och hållplatsskydd samt trädval och 
konstnärlig utsmyckning. Exempelvis ska 
träden som plantaras längs med områdets 
gator vara formstarka, med fina höstfärger 
och sammanhängande trädkrona. 

Planförslaget kommer delvis förändra 
stadsbilden. Den nya gatan kommer bli 
ett tydligt huvudstråk i staden med en 
sammanhållen gestaltning och grönstruktur. 
Busstorgets nya placering och utformning 
kommer bidra till att stärka kopplingen till 
centrum. 

TILLGÄNGLIGHET
Planområdet ska utformas på ett sådant
sätt att det blir tillgängligt även för personer
med nedsatt rörelseförmåga. Dokumentet
Riktlinjer för gestaltning av Stationsområdet, som
ska användas vid utformning av allmänna
platser i stationsområdet, innehåller olika 
exempel på hur detta ska uppnås, såsom 
tydliga ledstråk, att nivåskillnader ska tas upp 
av ramper eller hissar. Områdets allmänna 
platser ska även ha en god belysning.

TEKNISK FÖRSÖRJNING
DAGVATTEN
Planområdet utgörs idag nästan uteslutande 
av asfalterade eller andra hårdgjorda 
ytor. Planförslaget innebär inte någon 
större förändring vad gäller markens 
genomsläpplighet eller infiltrationsförmåga. 
Merparten av dagvattennätet i området är 
dimensionerat för 2- årsregn. Befintliga 
dagvattensystem i stationsområdet har därför 
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begränsad kapacitet att avleda dagvatten. Nya 
dagvattenledningar som är dimensionerad 
för 10- årsregn föreslås i den nya huvudgatan 
med anslutning till befintliga ledningar i 
Havsbadsvägen i norr och Järnvägsgatan i 
söder för vidare avledning till Rönne å. 

Lösningar för att fördröja dagvatten har 
undersökts bland annat i en fördjupad 
dagvattenutredning för stationsområdet 
(Griab, 2017-09-27). För att klara hanteringen 
av dagvatten enligt gällande branschstandard 
föreslås fördröjning och rening i 
fördröjningsmagasin i form av regnbäddar 
som bland annat kan placeras i skiljeremsan 
mellan körbana och gc-bana i Järnvägsgatan. 
För busstorget föreslås även kassettmagasin 
under mark. 

För att kunna säkerställa hantering av det 
dagvatten som uppstår inom planområdet har 
beräkningar av dagvattenflöden genomförts 
(Atkins, 2021-04-07). Erforderliga 
utjämningsvolymer har beräknats utifrån
ett klimatkompenserat regn med återkomsttid 
på 30 år och ett tillåtet utsläpp på 10 liter/

sekund och hektar. 

Dimensionerande magasinvolym för 
de avrinningsområden som ligger inom 
planområdet uppskattas till 106 kubikmeter. 
för gatan och 115 kubikmeter för busstorget. 
Inom busstorget bedöms inte några magasin 
i form av regnbäddar kunna anläggas därför 
planeras fördröjning ske med hjälp av 
kassettmagasin under mark. För gatan har en 
principsektion av en regnbädd använts för 
att kontrollera att regnbäddarnas utbredning 
och storlek inom samma område klarar den 
dimensionerade volymen. 

På plankartan:

fördröjning1 - Fördröjningsmagasin för  
   dagvatten med en volym 
   av minst 225 kubikmeter  
   ska finnas. Bestämmelsen  
   gäller totalt för alla   
   fördröjning1-  områden  
   tillsammans.    

Avvattningsprincip för Järnvägsgatan med underjordiska magasin i skiljeremsan mellan körbana och gång- och cykelväg
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För att säkerställa dagvattenhateringen 
inom planområdet sätts en bestämmelse 
på plankartan om att fördröjningsmagasin 
för dagvatten med en volym om minst 225 
kubikmeter ska finnas inom användningarna 
GATA1 och TORG1. 

VÄRME
Huvudledning för fjärrvärme tillhörande 
Öresundskraft finns i befintlig sträckning av 
Järnvägsgatan. Planförslaget medför troligtvis 
inte att ledningen behöver flyttas. Eventuell 
flytt ska ske i samråd med Öresundskraft.

EL OCH TELE
Området ligger inom Öresundskrafts
eldistributionsområde. I dagsläget finns 
det ledningar i marken inom olika delar av 
planområdet. Inom parkeringsytan i söder 
finns exempelvis ett ledningsstråk som 
försörjer bland annat Järnvägens museum 
väster om järnvägen. Alla ledningar ska tas i 
beaktande vid kommande markarbeten. 
 
AVFALL
Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) 
sköter sophanteringen och återvinningen 
i Ängelholms kommun. Avfallsutrymmen 
för planerade verksamheter inom 
området ska utfomras i enlighet med 
renhållningsordningen för Ängelholms 

kommun och placeras så att backning av 
avfallsfordon inte förekommer. 

HÄLSA OCH SÄKERHET
MARKFÖRORENINGAR
Planförslaget innebär att delar av 
markanvändningen kommer att ändras 
från industriändamål till allmän park med 
lekplats. För användningen park med 
egenskapsbestämmelse lek bör riktvärden 
för känslig markanvändning (KM)
vara utgångspunkt vid bedömning. En 
miljöteknisk markundersökning (Tyrens, 
2021-05-21) samt en kompletterande 
miljöteknisk undersökning (Tyrens, 2022-05-
18) har utförts av med syfte att undersöka 
eventuell förekomst av föroreningar inom 
området. Utredningen omfattar delar av 
fastigheten Ängelholm 3:40 samt delar av 
Sockerbruket 11 och 14.

Utredningarna visar på förekomst av 
markföroreningar inom området för planerad 
park som överskrider riktvärden för känslig 
markanvändning och som bedöms kunna 
ha negativ inverkan på människors hälsa. 
Föroreningar av bly förekommer i de 
ytliga fyllnadsmassorna i den södra delen 
av området. I samma område finns även 
konstaterade föroreningar av kvicksilver och 
PAH-H.  De förorenade massorna bedöms 

Provtagningsplan för Sockerbruksparken. Bilden visar inom vilka områden som det finns konstaterade markföroreningar
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ligga på ett djup av 0 - 0,9 meter under 
markytan. 

I den nordvästra delen av området finns en 
djupare petroleumförorening som bedöms 
ligga på om 1 - 1,8 meter under markytan. 
Föroreningen bedöms inte ha någon negativ 
påverkan på människors hälsa där den är 
belägen idag men bör tas bort innan parken 
anläggs. 

Grundvattnet är bland annat påverkat av 
PAH och har spår av Triklormetan och 
Trikloreten. Halterna är låga och bedöms inte 
ha någon påverkan på människors hälsa eller 
markmiljö. 

För att göra marken lämplig för sitt ändamål 
ska ytliga jordmassor förorenade med bly, 
kvicksilver och PAH-H samt den djupare 
petroleumämnena åtgärdas. Området som 
bedöms behöva åtgärdas är totalt ca 800 
kvm stort och består av ca 710 kubikmeter 
förorenad massor. Totalt beräknas kostanden 
för sanering och återfyllning uppgå till ca 600 
000 kronor. 

Då halter över KM påträffats ska en 
anmälan om avhjälpandeåtgärder enligt 
28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd lämnas in till 
tillsynsmyndigheten innan arbeta påbörjas. 
Avledning av upppumpat grundvatten 
till kommunalt dagvattennät kräver även 
godkännande från ledningsägare och 
tillsynsmyndighet. Om vatten behöver 
länshållas i samband med markarbeten ska 
vattnet provtas innan det släpps vidare till 
exempelvis dagvattennätet eller recipient. Vid 
förhöjda halter ska vattnet renas innan det 
släpps ut. 

Området som planläggs som park ligger 
på kommunalt ägd mark med kommunalt 
huvudmannaskap, vilket innebär att 
kommunen är ansvarig för att marken görs 
lämplig för känslig markanvändning, PBL 

(2010:900) 6 kap. 18 §.

Resterande delar av planområdet regleras 
med användningsområden som medger 
mindre känslig markanvändning såsom gata, 
torg samt gång och cykel. Marken är delvis 
provtagen sedan tidigare. Om halter som 
överskrider MKM påträffas vid byggnation 
kan sanering krävas. 

ÖVERSVÄMNINGRISK VID SKYFALL
Vid stora regn, så kallade skyfall, riskerar 
dagvattennätet och fördröjningsytor inom 
planområdet att bli överbelastade. Vid 
skyfall upp till storleken av ett 100- årsregn 
ska Järnvägsgatan fungera som avledande 
skyfallsstråk för ytvatten från anslutande 
gator och allmänna platser samt kvartersmark 
inom Stationsområdet. Avrinning från 
merparten av planområdet föreslås ledas 
mot Rönne å i söder. En skyfallsutredning 
(Sweco, 2021-09-06) har, utifrån framtagen 
förprojektering av den nya gatan och 
busstorget, simulerat hur vattnet kommer att 
rinna vid ett 100- årsregn. Simuleringen visar 
att vattnet avrinner längs med Järnvägsgatan 
ut i Rönne å enligt antagen principlösning. 
För att skapa tillräckligt med fall mot 
recipienten i söder ska Järnvägsgatan 
höjdsättas med en längslutning om minst 
0,1 %. För att få vattnet att rinna från gatan 
till Rönne å längst i söder behöver även en 
lågpunkt skapas i gång- och cykelbanan. Vid 
kommande detaljprojektering är det viktigt att 
Järnvägsgatan höjdsätts enligt angiven princip 
i förprojekteringen (Atkins 2021-04-07) samt 
att anslutande gator och kvarter höjdsätts så 
att vattnet rinner till Järnvägsgatan. 

På grund av att planområdet är mycket 
flackt och den nya gatan måste anpassas till 
befintliga höjder måste gatan höjdsättas med 
konstfall. Det innebär att det kommer uppstå 
mindre lågpunkter/instängda områden längs 
med gatan. Vattendjupet i dessa lågpunkter 
bedöms som högst till 15 cm innan vattnet 
rinner vidare mot Rönne å.
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Planområdet omfattar även den befintliga 
viadukten under järnvägen i söder. Viadukter 
utgör riskområden vid skyfall då de är 
instängda områden som är beroende av 
ledningsnätet för sin avvattning. Enligt 
framtagen simulering kan vattendjup 
på mellan 1,3 till 1,4 meter uppstå vid 
ett 100 -årsregn. En mycket liten del av 
planområdet avvattnas mot viadukten 
och avrinningsområdet kommer efter 
ombyggnaden att vara något mindre 
än för befintlig situation. Vattendjupet 
förväntas bli oförändrat. På grund av de 
höga vattennivåerna kommer viadukten 
inte vara framkomlig vid skyfall. Utifrån 
utredningen gör kommunen bedömningen 
att genomförandet av detaljplanen inte 
kommer förvärra översvämningsituationen 
för befintligt riskområde. I samband med 
ombyggnationen av gång- och cykelvägen 

i anslutning till Järnvägstunneln kommer 
befintlig pumpanläggning som hanterar 
tunnelns dagvatten att behöva att flyttas. 
I samband med det finns möjligheten att 
uppgradera pumpens kapacitet till att även 
omfatta skyfallsvatten. 

Den delen av planområdet som regleras 
som park är en del av ett annat instängt 
avrinningsområde där vatten inte kan ledas 
vidare mot Rönne å. För att säkerställa 
en säker hantering av skyfallsvatten 
behöver en översvämningsyta skapas i 
parken. Enligt skyfallsutredningen krävs 
en magasineringsvolym om minst 210 
kubikmeter för att kunna omhänderta det 
vatten som beräknas rinna till parken vid ett 
100-årsregn. 

För att säkerställa att omkringliggande 

Flödesvägar och vattendjup i instängda områden inom detaljplanen. Svarta pilar markerar flödesriktning.
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fastigheter inte ska ta skada till följd av 
översvämningar till följd av skyfall så införs 
därför en bestämmelse om översvämningsyta 
för skyfallsvatten på plankartan. Med de 
åtgärder för att förhindra översvämning till 
följd av skyfall som föreslås ovan bedöms 
framkomligheten inom planområdet som 
god vid skyfall motsvarande 100-årsregn. 
Detaljplanen bedöms inte heller påverka upp- 
och nedströms belägna avrinningsområden 
negativt. 

Bilden visar det område som regleras som park och som 
är ett instängt område där vatten inte kan avledas mot 
Rönne å.

På plankartan:

översvämningsyta1 - översvämningsyta   
   för fördröjning av  
   skyfallsvatten om  
   minst 210 kubik-
   meter ska finnas.

ÖVERSVÄMNINGRISK RÖNNE Å
Planområdet löper risk att drabbas av 
översvämning vid höga flöden motsvarande 
BHF (beräknat högsta flöde)i Rönne å. BHF 
motsvarar ett teoretiskt värsta scenario och är 

ett begrepp som används i MSB:s nationella 
översvämningskarteringar av sjöar och 
vattendrag. Det motsvarar en situation där 
alla naturliga faktorer som bidrar till ett högt 
flöde samverkar, till exempel snösmältning, 
nederbörd, vattenmättad mark med mera. 
Det beräknade högsta flödet bedöms grovt 
motsvara ett flöde med minst 10 000 års 
återkomsttid. Lunds tekniska högskola har 
tillsammans med Sweco beräknat BHF 
för Rönne å. Enlig PM modellbeskrivning 
Rönne å, (Sweco och LTH 2021-03-26) 
översvämmas hela planområdet vid BHF 
(beräknat högsta flöde). 

På grund av Ängeholms havsnära läge har 
PM modellbeskrivning Rönne å (Sweco 
och LTH 2021-03-26) även tagit höjd för 
stigande havsvattennivåer i kombination 
med BHF i Rönne å. Modelleringen visar 
att översvämningssituationen vid BHF 
i anslutning till planområdet påverkas 
marginellt av havsvattennivån när denna 
varierar mellan +0 till +2.31 meter. 
Slutsatsen är att området är förhållandevis 
okänsligt för stigande havsvattennivåer i 
kombination med höga flöden, även i ett 
längre tidsperspektiv fram till 2150. Det 
är alltså flödet i Rönne å som är styrande 
för översvämningssituationen i höjd med 
planområdet.

I förhållande till omkringliggande 
bebyggelse ligger Rönne å :s åfåra lågt. 
Medelvattenföringen förbi planområdet 
ligger på ca +0,5 m. Utredningen visar att 
vid scenarion motsvarande 100- respektive 
200 -årsflöden med klimatfaktor beräknas 
vattnet hålla sig inom åfåran. Utredningen 
visar vidare att planområdet först kommer 
översvämmas vid vattennivåer kring ca 
+4.6 m. Den maximala vattennivån som 
inträffat sedan mätningarn påbörjade för 
39 år sedan är +2.36 m. Det är således ca 2 
meter lägre nivåer än vad som krävs för att 
planområdet ska översvämmas till följd av 
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höga vattennivåer i vattendraget. Utredningen 
visar således att det är mycket osannolikt 
att vattennivåer över +4.6 kommer inträffa 
i området men på grund av den korta 
mätserien är det inte möjligt att beräkna exakt 
sannolikhet för att det inträffar.

Boverkets utgångspunkt är att ny 
sammanhållen bebyggelse, större riskobjekt 
eller bebyggelse med samhällsviktig 
verksamhet bör lokaliseras till områden som 
ligger över beräknat högsta flöde (BHF) i 
vattendrag. Kollektivtrafik är enligt MSB ett 
exempel på samhällsviktig verksamhet som 
bör lokaliseras till områden som inte hotas 
av översvämning. Då delar av planområdet 
planläggs som busstorg för regional och lokal 
busstrafik har en risk- och konsekvensanalys 
tagit fram (Sweco, 2021-06-11) för att kunna 
göra en bedömning kring om det kan vara 
motiverat att acceptera en högre sannolikhet 
för översvämning under förutsättning att 
konsekvenserna bedöms kunna hanteras på 
ett godtagbart sätt. 

Vid simulering av BHF inom planområdet 
beräknas vattendjupet variera mellan 0,5 
m till 1,5 m, där de högsta vattennivåerna 

uppstår i anslutning till befintlig tunnel under 
järnvägen. Möjliga konsekvenser till följd av 
översvämning motsvarande BHF bedöms 
vara skador på infrastruktur, påverkan på 
den samhällsviktiga verksamheten samt 
människors liv och fara. Som underlag till 
att bedömma konsekvenserna i form av 
skador på infrastrukturen inom planområdet 
har en riskkostnad tagits fram. Riskkostnad 
är en sammanvägning av sannolikheten för 
olika händelser och konsekvensen, i detta 
fall kostanden på de skador som skulle 
kunna uppstå vid BHF. Utredningen visar 
att riskkostnaden för översvämningar och 
efterföljande skador beräknas till ca 4000 -
80 000 kronor. Anledningen till de relativt 
låga kostnaderna är att flödet beräknas vara 
väldigt lågt, omkring 0,3 m/s. Vid händelse 
av översvämning till följd av BHF förväntas, 
förutom detaljplaneområdet, stora delar av 
järnvägen att bli översvämmad. Busstorgets 
funktion som bytesnod för kollektivtrafik är 
således begränsad. 

En tillfällig regional bytesnod för tåg och 
buss kan upprätthållas norr om Ängelholm 
vid Barkåkra station. Stationen är inte 
utsatt för höga flöden i vattendrag, skyfall 

Kartan visar utbredning av BHF (629 m³/s), kombinerat med en havsmedelnivå på + 2,31 meter. Planområdet markerat 
med röd linje.

Rönn
e å



28

AN
TA

G
AN

DE

Dnr: PL 17-0017 KS 2017/709 SBN 2019/332
Detaljplan för del av Ängelholm 3:49 m fl

eller höga nivåer i havet. Det finns goda 
förutsättningar att tillfälligt flytta den 
regionala bytesnoden då stationen trafikeras 
av både tåg och stadsbuss och det finns 
även väl tilltagna ytor för ersättningsbussar. 
Om behovet av busstorget i Ängelholm 
bedöms som nödvändigt även under det 
absoluta toppflödet finns det även möjlighet 
att tillfälligt upprätthålla funktionen på 
icke översvämmade gator i anslutning till 
stationsområdet i norr.

I händelse av översvämning till följd av BHF 
bedöms det även som olämpligt att vistas i 
området. Det är främst kopplat till de större 
vattendjupen som uppstår i anslutning till 
den befintliga gång- och cykelpassagen 
under järnvägen. För att skydda trafikanter 
från de stora vattensamlingar som skapas 
i lågpunkter såsom viadukter arbetar 
kommunen med övergripande strategier 
såsom varningssystem. Utifrån sannolikheten 
att en översvämning i storleksordningen BHF 
ska inträffa i kombination med kommunens 
arbete med varningssystem så bedöms risken 
för människors liv och säkerhet som mycket 
liten.

Utifrån genomförd riskutredning 
gör kommunen bedömningen att de 
konsekvenser som uppstår till följd 
av översvämning motsvarande BHF 
inom planområdet är acceptabla. Vid 
en översvämningssituation går det 
fortsatt att nå planområdet norrifrån 
och den samhällsviktiga funktionen i 
form av bussangöringen kan tillfälligt 
flyttas till Barkåkra station, alternativt 
till ytor i anslutning till planområdet 
i norr. Då riskkostnaderna som är 
förenade med skador på infrastrukturen 
inom planområdet är mycket låga gör 
kommunen även bedömningen att det 
inte är samhällsekonomiskt försvarbart 
att undvika skada  genom att anlägga 
översvämningsskydd för att skydda 
planområdet från översvämning vid BHF. 

Om behovet att anlägga översvämningsskydd 
skulle uppstå framöver är det viktigt 
att säkerställa att ett genomförande av  
detaljplanen inte påverkar möjligheten att 
anlägga ett storskaligt skydd längs med 
Rönne å i framtiden. Genomförd risk- och 
konsekvensanalys (SWECO, 2021-06-
11) visar att de markanspråk som krävs 
för att skydda centrala Ängelholms från 
översvämningar i framtiden inte berör 
detaljplaneområdet. 

Figuren visar vilket markanspråk som skulle behövas för 
att skydda centrala Ängelholm mot översvämningar vid 
BHF i Rönne å. Planområdet markerat med röd linje. 

Sammanfattningsvis gör kommunen 
bedömningen att platsen är lämplig för 
utbyggnad av allmän platsmark, även 
samhällsviktig verksamhet i form av ett 
busstorg. 

RISKER KOPPLAT TILL JÄRNVÄGEN
Planområdet ligger i direkt anslutning till 
Västkustbanan och Godstråket genom 
Skåne. En riskutredning har tagit fram, 
(Riskutredning, underlag till detaljplan 
för del av Ängelholms 3:49 m. fl, AFRY 
2022-04-13) för att utreda eventuella risker 
avseende närheten till järnvägen. Resultatet 
av utredningen visar att den planerade 
bebyggelsen i form av nytt busstorg ligger 
på en acceptapel risk för individnivå enligt 
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RIKTSAM. Utredningen visar även att 
samhällsrisken ligger på en acceptabel nivå. 
Utifrån resultatet bedöms inget behov 
föreligga för riskreducerande åtgärder vid 
busstorget kopplat till farligt gods. 

Beräkningar avseende urspårningsrisken 
visar att sannolikheten för att ett urspårat 
tåg hamnar inom området för busstorget 
är låg men kan inte helt uteslutas. Det finns 
därmed en liten risk att mäniskor som 
befinner sig på busstorget kan skadas eller 
omkomma till följd av en urspårning. För de 
delar av busstorget som bedöms påverkas vid 
en urspårning ligger risken inom ALARP-
området, vilket innebär att riskreducerande 
åtgärder bör övervägas. Riskutredningen 
föreslår därför riskreducerande åtgärder i 
form av ett fysiskt urspårningsskydd. 
När risknivån ligger inom ALARP-området 
bör även nyttan med den föreslagna 
riskåtgärden vägas mot aspekter såsom 
kostnad och genomförbarhet. I de fall den 
uppskattade nyttan översatt i kronor är 
högre än den uppskattade kostanden för att 
genomföra riskåtgärden bör riskåtgärden 
tillämpas. Som underlag till bedömningen 
om föreslagen riskreducerande åtgärd i form 
av ett urspårningsskydd är motiverat har en 
kostnads - nyttoanalys tagits fram (AFRY, 
2022-06-22). 

Analysen visar att uppförandet av ett 
urspårningsskydd inte är motiverat då 
kostnaden för genomförande och drift 
överstiger den uppskattade nyttan. Nyttan 
som åtgärden medför är beräknad till 13 
000 kr, vilket understiger den beräknade 
kostnaden på 8 337 200 kr för de åtgärder 
som utförandet kräver. Kommunen gör 
därmed bedömningen att det är lämpligt att 
planlägga för nytt busstorg i anslutning till 
järnvägen utan att reglera riskreducerande 
åtgärder i form av ett urspårningsskydd. 

Riskutredningen förslår även riskreducerande 
åtgärder som begränsar rörelsen av 

människor mellan busstorg och järnvägsspår, 
vilket reducerar risken för personpåkörning. 
Detta regleras på plankartan med en 
egenskapsbestämmelse om skydd i de fall 
järnvägen gränsar mot allmän plats och  
en egenskapsbestämmelse om skydd mot 
störning i de fall järnvägen gränsar mot 
kvartersmark. Se vidare under rubriken 
AVTAL.

På plankartan:

Skyddsåtgärd -  Stängsel, mur   
   eller plank ska 
   finnas för att   
   förhindra tillträde  
   till järnvägsområde

m1 -    Stängsel ska finnas  
   för att hindra   
   tillträde till   
   järnvägsområde

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 (PM 10) 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. 

Planförslaget beräknas medföra ökade 
partiklar och avgasutsläpp i området. 
Ökningen bedöms dock inte vara så stora 
att luftkvaliteten påverkas negativt. Det 
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bedöms därför inte finnas någon risk att 
miljökvalitetsnormerna för luft överskrids på 
grund av förslaget. 

VATTENKVALITET
Vattenförekomster inom planområdet utgörs 
av grundvattenförekomsterna SE624463-
131830 och Ängelholm - Ljungbyhed. 
Grundvattenstatusen bedöms som 
kvantitativt och kvalitativt god för båda 
förekomsterna. Det finns dock en risk att
kemisk status inte uppnås år 2021. Detta
enligt Vatteninformationssystem Sverige,
VISS (http://www.viss.lst.se/MapPage.aspx). 

Potentiella påverkanskällor för grundvattnet 
är framförallt jordbruk och större trafikleder.  
Planförslaget ligger inom befintlig tätort 
och innebär enbart en justering av befintlig 
struktur. Bedömningen är därför att 
ett genomförande av planförslaget inte 
orsakar en försämring av statusen för 
vattenförekomsterna ovan och inte heller 
påverka risk att god status inte uppnås. 
Planförslagets genomförande bedöms inte 
medföra sådan påverkan på grundvattnet att 
miljökvalitetsnormerna inte kan hållas.

Dagvatten (MKN)
Recipienten för dagvatten från området är
Rönne å SE96000. Enligt VISS har Rönne 
å måttlig ekologisk status. Detaljplanen 
reglerar att gatans dagvatten ska omhändertas 
genom fördröjning, vilket även innebär 
en viss rening av dagvattnet innan det 
släpps ut i recipienten. Ett genomförande 
av detaljplanen innebär också att delar 
av planområdet kommer att saneras 
motsvarande känslig markanvändning. 
När marken har sanerats kommer 
förutsättningarna för god kvalitet på 
grundvattnet att förbättras. Utifrån detta 
bedöms risken att förorenat vatten skulle nå 
recipienten vara begränsad. Planförslagets 
genomförande bedöms därmed inte 
medföra sådan påverkan på recipienten att 
miljökvalitetsnormerna inte kan hållas.

MILJÖMÅL
Det svenska miljömålssystemet består av ett
generationsmål, 16 miljökvalitetsmål och
24 etappmål. I Ängelholms kommuns
miljöplan 2014-2021 finns även ett antal 
lokala inriktningar för miljömålen.
Det miljökvalitetsmål som främst bedöms 
beröras av planförslaget är ”God bebyggd
miljö”. Planområdet ligger i centrum och 
bidrar till utvecklingen av god tillgång till 
kollektivtrafik och rekreation. Befintlig 
infrastruktur stärks och oskyddade trafikanter 
prioriteras. 

Ett av målen med planprogrammet
för Stationsområdet är att området ska
utvecklas med sikte på hållbar utveckling. En 
värdeplan för hållbarhet och en
handlingsplan, med konkreta åtgärder för
att uppnå målet om hållbarhet, har därför
upprättats. Många av hållbarhetsmålen
bedöms uppfyllas i detaljplanen. Påverkan på
miljökvalitetsmålet om god bebyggd miljö
bedöms därför vara positiv. 

EKOLOGISKA KONSEKVENSER
Järnvägsgatan föreslås få en grön gestaltning 
med träd och planteringar på båda sidor 
av gatan. Förslaget bedöms bidra tll bättre 
förutsättningar för ökad biologisk mångfald i 
ett idag övervägande hårdgjort och trädfattigt 
område. Planen möjliggör också en ny park 
i Stationsområdet. Den kommer att tillföra 
både ekosystemtjänster och rekreativa värden 
till området. 

SOCIALA KONSEKVENSER
Planförslaget bedöms ur flera aspekter främja
den sociala hållbarheten i området genom
att det skapar förutsättningar för bland
annat levande gaturum och mötesplatser. 
Planförslaget bedöms bland annat öka 
tillgängligheten i området då gång- och 
cykelvägar byggs ut och utformas på ett sätt 
som bidrar till ökad trafiksäkerhet. Även 
tillgängligheten till kollektivtrafik bedöms 
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öka då en ny busstation möjliggörs söder 
om stationshuset vilket bidrar till bättre 
kopplingar mellan buss och tåg. Kopplingen 
mellan Ängelholms station och Ängelholms 
centrum bedöms också bli tydligare och 
starkare till följd av förslaget. Säkerheten 
kopplad till järnvägstrafiken bedöms öka då 
en ny planskild korsning byggs vid stationen. 
Detta skapar förutsättningar för att fler kan 
använda kollektivtrafiken i sin vardag. 
Jämställdhet i planeringen utgår från det
nationella målet för jämställdhet; att kvinnor 
och män ska ha samma makt att forma 
samhället och sina egna liv. Planförslaget 
främjar kollektivt resande samt användandet 
av gång och cykel. Detta kan gynna 
ungdomar samt kvinnor då de använder dessa 
färdmedel i högre utsträckning än män (enligt 
resvaneundersökning i Skåne 2015). 

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 trygga, trivsamma 
och tillgängliga platser där de kan vistas 
på egna villkor. Planförslaget bidrar till en 
ökad trafiksäkerhet och bättre tillgänglighet 
i området då gator och gång- och cykelvägar 
byggs om. I den nya stadsdelsparken kommer  
en lekplats att byggas, vilket bidrar till att 
utbudet lekplatser ökar inom stadelen och  
kommunen. 

EKONOMISKA KONSEKVENSER
Ett genomförande av planen innebär ny 
infrastruktur och tillkommande allmän 
platsmark. Men även befintlig infrastruktur 
utnyttjas. Utbyggnad av allmänna platser 
innebär ökade kostnader för drift och 
underhåll för kommunen. Men det medför 
också en hel del vinster som till exempel ökad 
trafiksäkerhet och förutsättningar för ökat 
användande av kollektivtrafik, vilket indirekt 
kan ge ekonomiska vinster för kommunen. 

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 
förfarande.

GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden är 5 år från den dag 
planen vinner laga kraft.

På plankartan:

Genomförandetid - genomförandetiden  
   är 5 år från det att  
   detaljplanen vinner  
   laga kraft 

 

ORGANISATORISKA FRÅGOR
TIDPLAN
Detaljplanen förväntas kunna antas av 
Kommunfullmäktige 4:a kvartalet 2022.

HUVUDMANNASKAP
Kommunen är huvudman för allmän plats. 

AVTAL
En avsiktsförklaring har träffats mellan 
kommunen och Jernhusen Stationer AB 
som äger Ängelholm 3:136. I avtalet regleras 
framtida markbyten mellan kommunen och 
Jernhusen Stationer AB. 

Ett köpeavtal mellan kommunen och 
Trafikverket kommer att upprättats och 
ska beslutas om innan detaljplanen antas. 
Avtalet berör förvärv av delar av fastigheten 
Ängelholm 3:2 som regleras som allmän 
platsmark i detaljplanen. 

Ett medfinansieringsavtal om stängsling 
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vid stationsområdet mellan kommunen 
och Trafikverket är upprättat och beslutat 
om. Syftet med avtalet är att reglera 
respektive parts åtagande och finansiella 
ansvar för byggnation av nytt stängsel. 
Särskilda kostnader för stängsling vid TRVs 
städutrymme regleras i samband med 
markförvärvet, dvs i köpeavtalet.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
FASTIGHETSBILDNINGSÅTGÄRDER
Delar av fastigheterna Ängelholm 3:136 
och Ängelholm 3:2 behöver föras över till 
en av kommunen ägd fastighet eftersom de 
i detaljplanen utgör allmän plats, gata och 
busstorg. 

FASTIGHETSKONSEKVENSER
Detaljplanens genomförande innebär att 
mark som ägs av privata fastighetsägare tas 
i anspråk för gata, busstorg och gång- och 
cykelbana. Kommunen avser träffa avtal 
med berörda fastighetsägare för inlösen av 
mark som ska användas för allmän plats. 
Kommunen har dock möjlighet att lösa in 
mark som enligt en detaljplan ska användas 
för allmän plats utan att avtal föreligger med 
fastighetsägaren. Kommunen är skyldig 
att förvärva den allmänna platsmarken om 
fastighetsägaren begär det. Ersättningen 
för marken bestäms enligt reglerna i 
expropriationslagen (1972:719) om ingen 
annan överenskommelse träffas. 

EKONOMISKA FRÅGOR
ANSVARSFÖRDELNING
Kommunen betalar de fastighetsbildnings-
åtgärder som krävs för marköverföringar till 
kommunen. 

Trafikverket vill bli hörda i framtida bygglov 
gällande väderskydd och plank på det nya 
busstorget. Det gäller även om bebyggelse 
över 20 meter skulle bli aktuell. 

TRÄD, LÖV RESPEKTIVE BARR

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR
FASTIGHETSGRÄNS
RÄTTIGHETSGRÄNS
FASTIGHETSBETECKNING

STAKET
HÄCK
STÖDMUR
MUR/STENMUR
SLÄNT
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Område markerat i grått är del av fastigheten Ängelholm 
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i blått är del av fastigheten Ängelholm 3:136 som ägs av 
Jernhusen Stationer AB. Områden som är markerat i 
gult är del av kommunalt ägda fastigheter. 
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PLANEKONOMI
Kommunen är huvudman för allmän 
plats och ansvara för samt bekostar drift 
och underhåll. Kommunen bekostar även 
byggnation av de nya allmänna platserna 
som planen medger. I det ingår även att 
sanerar de delar av planområdet som regleras 
som PARK så att riktvärden för känslig 
markanvändning uppnås. Framtagandet av 
detaljplanen bekostas av beställaren vilket 
regleras i ett planavtal. Planavgift kommer 
därför inte att tas ut i bygglovsskedet. 

MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER
Planhandlingarna har upprättats av 
planarkitekt Hanna Hjalmarsson, 
Planenheten. Fastighetsförteckningen har 
tagits fram av Anna Simes och Madeleine 
Bergvall, Kart- och mätenheten. 

Övriga som varit delaktiga i planarbetet är: 
Anna Heyden, planarkitekt
Torbjörn Nilsson, planarkitekt 
Pernilla Theselius, stadsarkitekt
Annika Andersson, mark- och 
exploateringsingenjör
Sara Elmefjärd, mark- och 
exploateringsingenjör
Björn Adlerberth, trafikingenjör
Camilla Lundgren, gatuingenjör
Geraldine Thiere, hållbarhetsingenjör 
Johan Lundahl, VA-ingenjör 
Denice Aderklint, VA-ingenjör
Malin Abbott, Miljöinspektör
Hanna Sandgren Hanzén, Projektledare
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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 2022-08-24

Pernilla Theselius
Tf  Planchef

Hanna Hjalmarsson
Planarkitekt
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Upprättad av Samhälle/
Planenheten 

Ängelholms kommun
2022-08-24
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Detaljplan för del av Ängelholm 3:49 m. fl.,     
Stationsområdet, Ängelholm,                        
Ängelholms kommun 

 
 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE  
HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS 
Ett förslag till detaljplan har varit utsänt på samråd 22 april 2020 till och med den 22 maj 2020. 
Förslaget har hållits tillgängligt på www.engelholm.se, på stadsbiblioteket i Ängelholm samt i 
stadshuset. Samrådet kungjordes i Helsingborgs dagblad den 22 april 2020. På grund av  
COVID 19 har inget allmänt samrådsmöte genomförts. Istället gavs möjlighet till att boka in  
separata möten med ansvarig handläggare. Några sådana möten har inte genomförts under  
samrådet. 

INFORMATION 
Efter samrådet har detaljplanen delats i upp i tre olika detaljplaner. En del har inkluderats i detalj-
planen för del av Ängelholm 3:136 m.fl. (PL 19-009) och en del omfattas av detaljplanen för del 
av Pilen 10 m.fl. (PL 21-0002). Aktuell detaljplan (PL 17-0017) omfattar resterande del av plan-
området som det såg ut i samrådet och är markerad med rött i bilden på sidan 2. Då planområdet 
delats upp efter samrådet hanteras inte alla justeringar kopplade till inkomna synpunkter i denna 
detaljplan, utan endast de som bedömts relevanta för detta planuppdrag. 

INKOMNA YTTRANDEN UNDER SAMRÅDET 
Yttranden utan erinran eller med tillstyrkan har inkommit från:  

• E.ON Energidistribution AB, 2020-04-22 
• Weum Gas AB, en del av Nordion Energi, 2020-04-24 
• Öresundskraft AB, 2020-05-19 

 

Yttranden med synpunkter eller frågor har inkommit från: 
• Trafikverket, 2020-05-12 
• Lantmäteriet, 2020-05-20 
• Nordvästra Skånes Renhållning (NSR), 2020-05-15 
• Skanova AB, 2020-05-06 
• Naturskyddsföreningen, 2020-05-20 
• Föreningen Rädda Pyttebroområdet, 2020-05-22 
• Boende på Fastigheten Gråhajen 1, 2020-05-19 
• Fastighetsägare till Fastigheten Vågmästaren 1, 2020-05-20 
• Fastighetsägare till Fastigheten Harkranken 6, 2020-05-20 
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• Fastighetsägare till Fastigheten Gördelmakaren 14, 2020-05-21 
 

Yttranden med synpunkter eller frågor som har fått förlängd svarstid har inkommit från: 
• Länsstyrelsen, 2020-05-29 

 

Yttranden med synpunkter eller frågor som inkommit efter samrådstiden: 
• Region Skåne, 2020-05-25 
• Fastighetsägare till Fastigheten Paletten 2, 2020-05-23 

 

 
Kartan visar den delning av detaljplaneområdet som genomförts efter samrådet. Aktuellt planuppdrag omfattar de 

rödmarkerade ytorna.  
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Inkomna yttranden redovisas och kommenteras nedan: 

MYNDIGHETER 
Länsstyrelsen, 2020-05-29 
Följande synpunkter har koppling till Länsstyrelsens prövningsgrunder enligt 11 kap. plan- och 
bygglagen. 
 
Riksintressen:  
Riksintresse Kommunikationer 3kap. 8 § MB 
Västkustbanans spårområde ligger vid planområdets västra gräns. Västkustbanan är utpekad som 
riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8§ miljöbalken. Områden som är av riksintresse för 
kommunikationer ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller ut- 
nyttjandet av anläggningen.  
 
Parkeringshusen placeras 15 meter från närmsta räls, vilket anses uppfylla krav på säkerhet vid 
spårområde. Planförslaget innehåller ett antal riskreducerande åtgärder. Länsstyrelsen anser att ett 
tillägg om att samlingslokaler eller annan personintensiv verksamhet inte är tillåten bör tillföras  
bestämmelsen Centrum får finnas i bottenvåning ut mot gata i syfte att som en riskreducerande 
åtgärd precisera den tillkommande verksamheten.  
 
Kommentar: PM Risk Parkeringshus – Stationsområdet Ängelholm 2017-11-10 (REV 2020-06-26) har 
uppdaterats med riskreducerande åtgärder för centrumverksamhet. För att centrumverksamheter ska kunna place-
ras närmre spåren än 70 meter har ett antal bestämmelser angående riskreducerande åtgärder införts på plankar-
tan, bland annat att parkeringshus måste finnas mellan järnvägen och de delar av området som regleras som C1- 
Centrum. Användningsbestämmelsen centrum har även preciserats till C1- Centrum utom hotell, vandrarhem, 
samlingslokaler och skola.  
 
Trafikverket har ett pågående projekt för dubbelspårsutbyggnad Ängelholm - Maria. Några ytor 
inom detaljplanen är ytor där Trafikverket har tillfällig nyttjanderätt. Kommunen bör säkerställa 
att ingen konflikt kring markanspråk uppstår. 
 
Kommentar: Kommunen är medveten om att Trafikverket har en tillfällig nyttjanderätt som gäller i 36 måna-
der från byggstart av dubbelspåret inom områden som berör detaljplanen, samt att ingen byggnation kan påbörjas 
innan tiden för nyttjanderätten utgått. 
 
Behov av översvämningsanalys och konsekvensbedömning: 
Detaljplanen föreslår samhällsviktiga funktioner för kommunal och regional kollektivtrafik. Läns-
styrelsen konstaterar att ett område inom den södra detaljplanen från Tågmästartunneln i söder 
till Sockerbruksgatan i norr översvämmas vid högsta beräknat flöde enligt MSB:s översvämnings-
kartering för Rönne å (2014). För området föreslås användningen huvudgata, busstation, gång- 
och cykelväg samt parkering. Enligt Länsstyrelsens lågpunktskartering finns en lågpunkt inom det 
område som är planlagt för busstation och gång- och cykelväg. För att markens lämplighet för 
föreslagen användning ska kunna bedömas krävs att det fortsatta planarbetet tar hänsyn till risken 
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för översvämning. Med hänsyn till den föreslagna bebyggelsens förväntade livslängd anser Läns-
styrelsen att handlingarna behöver kompletteras med en översvämningsanalys som tar hänsyn till 
förväntat klimat år 2098 enligt RCP 8,5. Analysen behöver inkludera en beräkning av om fram-
tida havshöjning kan ha påverkan på vattennivåerna i Rönne å genom upptryckning. 
 
Vidare behövs en bedömning av konsekvenserna av att kommunal och regional viktig infrastruk-
tur lokaliseras till ett område med risk för översvämning och en redovisning av föreslagna riskre-
ducerande åtgärder. Handlingarna behöver även kompletteras med ett resonemang om tillgänglig-
het för exempelvis räddningstjänst vid en situation med översvämning. Länsstyrelsen anser att 
kommunen bör säkerställa att det framtida behovet av att bygga vallar mot Rönne å inte försäm-
ras eftersom stationsområdet är att klassa som en samhällsviktig funktion. 
 
Med hänsyn till risk för översvämning inom den södra delen av stationsområdet anser Länsstyrel-
sen att den föreslagna utformningen och eventuella byggrätten på området för busstationen be-
höver preciseras och anpassas till platsens förutsättningar. Länsstyrelsen konstaterar att planbe-
skrivningen innehåller två illustrationer på hur området med användningen busstation är föresla-
gen att utformas, på sida 7 visas en illustration från planprogrammet med en byggnad liknande ett 
resecentrum och på sida 18 visas en illustration med flertalet busskurer. Kommunen behöver för-
tydliga vilken utformning planförslaget avser. 
 
Kommentar: En Översvämningsanalys har genomförts – PM modellbeskrivning Rönne å (SWECO 2021-
03-26) PM:et utgår ifrån en ny hydraulisk modell som togs fram i samarbete med Lunds tekniska högskola 
2020 som är baserad på uppdaterat och mer högupplöst höjdunderlag än de planeringsunderlag som man tidigare 
utgått från i bedömningen av översvämningsrisken från Rönne å. Utredningen visar att hela planområdet riskerar 
att översvämmas i samband med beräknat högsta flöde (BHF). Utredningen visar även på att havsnivån har en 
mycket liten påverkan på vattennivån inom planområdet vid så pass höga flöden som BHF. Simulerat scenario 
BHF i kombination med en havsnivå på + 2,31 m ger en snarlik utbredning jämfört med simulerat scenario 
BHF i kombination med en havsnivå på +0 m. Kommunen gör därför bedömningen planområdet är förhållande-
vis okänsligt för effekten av stigande medelvattenstånd i havet i kombination med BHF, även i ett längre perspek-
tiv fram till år 2150. 
 
Som underlag till bedömning av konsekvenserna av att stadens busstorg flyttas och lokaliseras till ett område med 
risk för översvämning har en riskutredning tagits fram (SWECO 2021-06-11) Utredningen visar på att ett flöde 
motsvarande BHF motsvarar flöden på omkring 0,3 m/s inom planområdet. Vattendjupet varierar mellan 0,5m 
till 1,5 där det största vattendjupet uppmäts vid befintlig gång- och cykelpassage under järnvägen i direkt anslut-
ning till planområdet. Utredningen gör bedömningen att den uppskattade flödestoppens påverkan på planområdet 
kommer pågå under maximalt någon dag. Konsekvenser som bedöms som möjliga vid en översvämningssituation 
orsakad av BHF är skador på infrastruktur, påverkan på funktionen samt människors liv och hälsa.  
 
På grund av det långsamma översvämningsförloppet samt den låga flödeshastigheten bedöms kostnaden för de ska-
dorna som kan uppstå till följd av att busstorget översvämmas som låga. Riskkostnaden, dvs i detta fall en sam-
manvägning av sannolikheten för att BHF ska inträffa och vilka kostnader det skulle innebära att återställa de 
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skador som uppstår bedöms till mellan 4 000 - till 80 000 kronor. Det innebär att det inte är samhällsekono-
miskt lönsamt att exempelvis anlägga översvämningsskydd för att skydda området från översvämningar till följd av 
BHF. Vid händelse av översvämning till följd av BHF förväntas, förutom detaljplaneområdet, stora delar av 
järnvägen att vara översvämmad. Busstorgets funktion som bytesnod för kollektivtrafik är således begränsad. Om 
behovet av busstorget bedöms som nödvändig även under det absoluta toppflödet finns möjlighet att tillfälligt upp-
rätthålla funktionen på icke översvämmade gator i anslutning till stationsområdet.  
 
I händelse av översvämning till följd av BHF bedöms det som olämpligt att vistas i området. Det är främst kopp-
lat till de större vattendjupen som uppstår i anslutning till den befintliga gång- och cykelpassagen under järnvägen. 
För att skydda trafikanter från de stora vattensamlingar som skapas i lågpunkter såsom viadukter arbetar kom-
munen med övergripande strategier såsom varningssystem. Utifrån kommunens arbete med varningssystem samt 
sannolikheten att en översvämning i storleksordningen BHF ska inträffa bedöms risken för människors liv och 
säkerhet som mycket liten. 
 
Med hänsyn till översvämningsrisken gör kommunen bedömningen att marken inom planområdet är lämplig för 
föreslagen användning i form av huvudgata, gång, cykel och parkering. För att minska riskerna för skador på till-
kommande bebyggelse till följd av översvämning i storleksordningen BHF har området som i samrådet reglerades 
som T1- busstation fått ändrad användning till allmän plats TORG1- busstorg. De skador som kan uppstå på 
anläggningen, påverkan på den planerade funktionen som lokal och regional bytesnod för kollektivtrafik samt fara 
för människors liv och hälsa till följd av översvämningsrisken bedöms som godtagbara. Detaljplanen försämrar inte 
heller möjligheten till att bygga skyddsvallar mor Rönne å i framtiden. Planbeskrivningen är även förtydligad avse-
ende vilken utformning planförslaget avser.   
 
Hantering av dagvatten, skyfall och miljökvalitetsnormer: 
Planhandlingarna anger att befintliga dagvattensystem inom stationsområdet har begränsad kapa-
citet att avleda de vattenflöden som föreskrivs idag. Fördröjningen av dagvatten och skyfall inom 
planområdet föreslås ske genom så kallade ”rain gardens” (skelettjord med växtlighet som fördrö-
jer och infiltrerar vatten) i den tillkommande gatan samt genom nya dagvattenledningar som ska 
ansluta till befintliga ledningar innan vidare ledning till Rönne å. Handlingarna beskriver att lämp-
liga avledningspunkter och preliminär höjdsättning för mark och nät har tagits fram.  
 
Länsstyrelsen konstaterar att planförslaget innebär stor andel hårdgjorda ytor och anser att hand-
lingarna bör kompletteras med redovisning av föreslagen höjdsättning och areaberäkning av förd-
röjningsytorna. Om kommunen vill möjliggöra fördröjningslösningar är det viktigt att detta stödjs 
av bestämmelserna i planen. Exempelvis kan plankartan reglera markens genomsläpplighet och 
redovisa de markområden där dagvatten får omhändertas eller fördröjningsmagasin anläggas.  
 
Kommentar: Vid ombyggnation av området kommer befintligt dagvattensystem att byggas om och dimension-
eras för 10-årsregn. För att klara hantering av dagvatten upp till 30 års återkomsttid föreslås fördröjning i form 
av underjordiska fördröjningsmagasin, så kallade regnbäddar.  Planbeskrivningen har kompletterats med en be-
skrivning av föreslagna tekniska lösningar för att fördröja dagvatten inom planområdet samt arealberäkningar av 
föreslagna fördröjningsmagasinen. Plankartan har kompletterats med en egenskapsbestämmelse om fördröjnings-
magasin med en volym motsvarande det behov som beräknas uppstå inom respektive användningsområde gata och 



 
 

 
 

 
SAMRÅDSREDOGÖRELSE                                          

 
                     
 
Diarienummer 
KS 2017/709 

  PL 17-0017 
  SBN 2019/332 

2021-11-08 
 

 
 

  
   

 

- 6 - (21) 
 

busstorg. Vid skyfall ska Järnvägsgatan fungera som avledande skyfallsstråk för ytvatten från anslutande gator 
och kvarter inom Stationsområdet. En skyfallsutredning (SWECO, 2021-08-06) har tagits fram för att säker-
ställa att området inte drabbas av översvämning till följd av skyfall. Utredningen visar att föreslagen höjdsättning 
av Järnvägsgatan och busstorget leder ytvattnet till recipienten i söder, dvs Rönne å. För att säkerställa att området 
inte drabbas av översvämning till följd av skyfall så har planbeskrivningen förtydligats med en beskrivning av ga-
tans längslutning. Det område som regleras som PARK i plankartan är ett instängt avrinningsområde där vatten 
inte kan ledas vidare mot recipient. För att säkerställa en säker hantering av skyfallsvatten så behöver en över-
svämningsyta skapas i parken. Plankartan har kompletterats med en bestämmelse om att en översvämningsyta 
motsvarande minst 210 m³ ska finnas inom användningsområde PARK.  

 
Då risk för översvämning föreligger är det angeläget att koppla planens dagvattenhantering till 
miljökvalitetsnormerna. Länsstyrelsen ser även ett behov av att dagvattenhanteringen och bedöm-
ning av planens påverkan på miljökvalitetsnormer relaterar till att det finns föroreningar inom 
området.  

 
Kommentar: Inom de delar som planläggs där markföroreningar identifierats kommer sanering att ske. Detta 
säkerställs genom att kommunen är huvudman för allmän plats och är den som ansvara för att marken når nivåer 
motsvarande känslig markanvändning för de delar som planläggs som PARK och mindre känslig markanvänd-
ning för de delar som planläggs som GATA1, TORG1 och P- parkering. När marken har sanerats kommer för-
utsättningarna för god kvalitet på grundvattnet att förbättras och risken att förorenat vatten skulle nå recipienten 
bedöms vara liten. Planförslagets genomförande bedöms därmed inte medföra sådan påverkan på recipienten att 
miljökvalitetsnormerna inte kan hållas. Detta har förtydligats i planbeskrivningen. 

 
Strandskydd:  
Strandskyddet är upphävt för delar av planområdet. Bestämmelserna i 7 kap. 18 g § 
MB anger att strandskyddet gäller åter om detta upphävts i samband med en detaljplan och denna 
upphävs eller ersätts. Utifrån det underlag som Länsstyrelsen tagit del av omfattas del av den 
södra delen av planområdet som ligger intill Rönne å av upphävt strandskydd som i och med 
framtagandet av denna plan gäller åter. Länsstyrelsen bedömer att området redan har tagits i  
anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, dock behöver plan-
handlingarna kompletteras med information om strandskyddet och skäl anges till varför strand-
skyddet ska upphävas. 
 
Kommentar: Planbeskrivningen har kompletterats med ett stycke gällande strandskydd samt skäl till varför 
strandskyddet kan upphävas. Plankartan har kompletterats med en administrativ bestämmelse om att strand-
skyddet är upphävt. 

 
Markföroreningar: 
Länsstyrelsen instämmer i kommunens bedömning att den kommande markanvändningen klassas 
som mindre känslig till största del men anser att det behövs ett separat resonemang angående den 
mark som föreslås få användningen park. Utifrån den miljötekniska markundersökningen (2019) 
som Länsstyrelsen har tagit del av finns förorenad mark inom planområdet och i två punkter fö-
rekommer föroreningshalter över det generella riktvärdet för mindre känslig markanvändning. 
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Kommunen behöver komplettera handlingarna med en bedömning av vilka efterbehandlingsin-
satser som kan säkerställa att marken blir lämplig för det föreslagna ändamålet. Länsstyrelsen vill 
påminna om att kommande anläggningsarbeten innebär arbete i ett konstaterat förorenat område 
vilket är anmälningspliktigt till tillsynsmyndighet. 
 
Kommentar: En kompletterande markmiljöutredning har tagits fram där de markytor inom planområdet som 
inte omfattades av tidigare undersökningar har inkluderats. Avsnittet om markmiljö har kompletterats utifrån 
den nya utredningen. Planbeskrivningen redogör även för efterbehandlingsåtgärder och en uppskattning av vad 
dessa beräknas kosta. 

 
I området som föreslås få användningen park med egenskapsbestämmelsen lek anser  
Länsstyrelsen att markanvändningen inte kan ses som mindre känslig. Kommunen behöver ta 
ställning till om det finns en eventuell risk för hälsa och säkerhet på grund av den närbelägna före 
detta träimpregneringsverksamheten inom kvarteret Sockerbruket. Länsstyrelsen konstaterar att  
objektet idag har riskklass 4 och att det innan efterbehandling hade riskklass 1. För vidare  
information om saneringen hänvisas till Ängelholms kommun som är tillsynsmyndighet för  
objektet. Länsstyrelsen bedömer att markens lämplighet kan säkerställas antingen genom att av-
hjälpandeåtgärder genomförs innan planen antas eller genom villkorat bygglov enligt PBL 4 kap. 
14§. 
 
Kommentar: En miljöteknisk markundersökning har genomförts (Tyrens 2020-11-04, rev 2021-05-21) 
inom det område som regleras som PARK i plankartan. Utredningen visar på förekomst av markföroreningar där 
riktvärdet för känslig markanvändning överskrids i två av tre punkter. Föroreningarna återfinns på ett djup om 
ner till ca 1,5 meter. Utredningen rekommenderar att marken saneras genom att de förorenade massorna schaktas 
ur. Planbeskrivningen har kompletterats med en beskrivning av de konstaterade föroreningar samt en uppskattad 
saneringskostnad. Då området planläggs som allmän plats finns inte möjligheten att reglera genom villkorat bygg-
lov. Vidare utredningsarbete pågår för att kunna säkerställa markens lämplighet innan detaljplanen får beslut om 
antagande.   

 
Undersökning av betydande miljöpåverkan: 
Utifrån aktuellt underlag delar Länsstyrelsen kommunens bedömning att ett genomförande av 
planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap. 
miljöbalken. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad. 
 
Övrig kulturmiljö: 
Stationsområdet är utpekat i kommunens bevaringsprogram som en mycket väl sammanhållen 
miljö. Länsstyrelsens pekar också ut miljön i det regionala kulturmiljöprogrammet för Skåne: 
”Den sammanhållande järnvägsmiljön från 1800-talets slut med station och tillhörande byggnader vittnar om en 
viktig utveckling av staden”.  
 
Länsstyrelsen ställer sig positiv till att syftet med detaljplanen inkluderar anpassning av ny  
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bebyggelse till den kulturhistoriska miljön i närområdet, samt att detta följs upp med utform-
ningsbestämmelser. Om detaljplanen avser tillåta byggnad inom användningen busstation kan det 
vara lämpligt att även här införa utformningsbestämmelser eftersom den föreslagna busstationen 
angränsar till den kulturhistoriskt värdefulla tågstationen. 
 
Kommentar: Efter samrådet har användningen ändrats från kvartersmark T1- busstation till allmän plats-
mark TORG1- busstorg. Ändringen innebär att möjligheten till byggnation har begränsats.  
 
Planteknik: 
Länsstyrelsen rekommenderar att planhandlingarna kompletteras med en illustration över plan-
förslaget för att underlätta förståelsen. 
 
Kommentar: Planbeskrivningen har även kompletterats med fler illustrationer och kartor som förtydligar plan-
förslaget.   
 
Länsstyrelsens samlade bedömning är att det finns frågor som inte är tillräckligt utredda avseende 
risk för översvämning, miljökvalitetsnormer för vatten och markföroreningar, varför planförsla-
get kan komma att prövas utifrån 11 kap. 10-11§§ PBL. 
 
Kommentar: Planhandlingarna har kompletterats avseende frågorna om risk för översvämning, miljökvalitets-
normer för vatten samt markföroreningar. 
 
Trafikverket, 2020-05-12 
Västkustbanans spårområde ligger vid planområdets västra gräns. Västkustbanan är utpekad som 
riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8§ miljöbalken. Områden som är av riksintresse för 
kommunikationer ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller ut- 
nyttjandet av anläggningen. Parkeringshusen placeras 15 från närmsta räl, vilket anses uppfylla 
krav på säkerhet vid spårområde. Trafikverket har pågående projekt för dubbelspårsutbyggnad  
Ängelholm- Maria. Några ytor inom detaljplanen är ytor där Trafikverket har tillfällig 
nyttjanderätt. Kommunen bör säkerställa att ingen konflikt kring markanspråk uppstår. 
Trafikverket anser att följande mening på sidan 24, ”Kommunen kommer också att träffa avtal 
med Trafikverket avseende kostnadsfördelning för borttagande av de spår som man beslutat kan 
slopas.” ska ändras till: ”Kommunen kommer också att träffa avtal med Trafikverket avseende 
finansiering för borttagande av de spår som är slopade.” 
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. Planbeskrivningen har justerats angående avtal avseende finansiering 
av borttagande av de spår som är slopade. Kommunen är medveten om att Trafikverket har en tillfällig nyttjande-
rätt som gäller i 36 månader från byggstart av dubbelspåret inom områden som berör detaljplanen, samt att ingen 
byggnation kan påbörjas innan tiden för nyttjanderätten utgått.  
 
Nätstation: 
Trafikverket har fört dialog med Öresundskraft gällande placering av nätstation och förutsätter 
att stationen placeras enligt överenskommelse. Det är av yttersta vikt att om en justering av  
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nätstationens placering är aktuell, att den förankras med Trafikverket och projektet för dubbel-
spår Ängelholm- Maria.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. Överenskommen placering av nätstation ryms inom det område i plan- 
kartan som är reglerat som E-område söder om parkeringshusen.  
 
Lantmäteriet, 2020-05-20 
Delar av planen som bör förbättras. 
 
Fastighetsrättsliga frågor: 
”Delar av fastigheterna Ängelholm 3:136 och Ängelholm 3:2 behöver föras över till kommu-
nen…..”, formuleringen skulle låta bättre i t.ex. form av; ”Delar av fastigheterna Ängelholm 3:136 
och Ängelholm 3:2 behöver föras över till en av kommunen ägd fastighet”. 
 
Kommentar: Planbeskrivningen är justerad enligt föreslagen formulering ovan. 

 
Ekonomiska frågor: 
Bullerskydd; Vem kommer att äga och underhålla bullerskyddet? Ingår den i allmänna plats- 
marken, eller kommer den att placeras i fastighetsgräns som gränsar till allmänplatsmark? I så fall 
är det viktigt att berörd fastighetsgräns är utredd i dess läge. 
 
Kommentar: Kommunen kommer att äga och sköta driften av bullerskydden. Bullerskyddens planerade place-
ring är på allmän platsmark PARK respektive GATA i direkt anslutning till angränsande fastighetsgränser. 
Detta förtydligas i planbeskrivningen. Berörda fastighetsgränser är utredda i dess läge.  
 
 
KOMMUNALA, MELLANKOMMUNALA OCH REGIONALA ORGAN 
 
Räddningstjänsten Skåne nordväst, 2020-05-06 
Riskhänsyn: 
Parkeringshusen ligger nära en farligt godsled, järnvägen, och riskanalyser har genomförts, bland 
annat för parkeringshusen. I PM Risk Parkeringshus- Stationsområdet Ängelholm, daterad 2017-
11-10. Parkeringshus antas genomgående i utredningen endast innefatta parkering i flera plan, vil-
ket innebär att inga övriga verksamheter som kan uppmuntra till stadigvarande vistelse beaktas i 
utredningen.  
 
Eftersom det i planförslaget föreslås finnas centrumverksamheter (handel, service, samlingsloka-
ler mm) i bottenplan på parkeringshusen anser räddningstjänsten att en riskutredning behöver tas 
fram som visar på vilka reducerande åtgärder som krävs för att uppnå en acceptabel risknivå, av-
seende centrumverksamheterna. Enligt Länsstyrelsens Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplane-
ringen (RIKTSAM) ska avståndet mellan transportled för farligt gods och centrumbebyggelse 
vara minst 70 meter.  
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Kommentar: PM Risk Parkeringshus – Stationsområdet Ängelholm 2017-11-10 (REV 2020-06-26) har 
uppdaterats med riskreducerande åtgärder för centrumverksamhet. Enligt utredningen kan centrumverksamheter 
placeras med ett avstånd om 30 meter från järnvägen utan riskreducerande åtgärder och med ett avstånd om 20 
meter med riskreducerande åtgärder. Riskreducerande åtgärder som föreslås för centrumverksamheter är att entréer 
till centrumverksamhet som är avsedda för annat än personal ska vara riktade bort från järnvägsområdet. Lämp-
lig utformning är att placera samtliga entréer mot Järnvägsgatan. Entréer på hörn mot Järnvägsgatan bedöms  
acceptabelt. Krav ställs även på att parkeringshus ska finnas mellan järnvägen och centrumverksamheterna. För 
att reglera detta har egenskapsbestämmelser för centrumverksamheter i bottenplan införts på plankartan. Använd-
ningsbestämmelsen centrum har även preciserats till C1- Centrum utom hotell, vandrarhem, samlingslokaler och 
skola. 

 
Brandvattenförsörjning: 
Brandvattenförsörjning ska anordnas i området. Systemet ska baseras på att bränder ska släckas 
med vatten direkt från brandpost (konventionellt system) Flödet i brandposterna ska dimension-
eras enligt tillämpbara delar i Vatten- och avloppsverksföreningens råd, VAV P83 och VAV P76. 
Lägsta flöde ska vara 1200 l/min.  
 
Avståndet mellan brandposterna ska vara maximalt 150 meter och avståndet mellan brandpost 
och uppställningsplats för släckbil ska inte överstiga 75 meter. Detta ska framgå i plan- 
beskrivningen. Om avsteg ska göras från VAV P83 och VAV P76 ska lösningarna förankras hos 
räddningstjänsten Skåne Nordväst.  
 
Kommentar: Planbeskrivningen har kompletterats med en text om barndvattenförsörjning under rubriken Teknisk 
försörjning.  

 
Information inför byggprocessen: 
Åtkomlighet för räddningstjänstens fordon ska anordnas inom området. Avståndet mellan körbar 
väg och byggnadens entré får inte överstiga 50 meter. Räddningstjänsten rekommenderar att 
laddningsstationer för elbilar placeras i närheten av infart till garaget för att underlätta en  
Eventuell insats.  
 
Kommentar: Synpunkten är noterad. Planbeskrivningen har kompletterats med en text om räddningstjänstens åt-
komlighet, samt att laddningsstationer för elbilar bör placeras i närheten av infarter till parkeringsgaragen. 

 
 
Nordvästra Skånes Renhållning AB (NSR), 2020-05-15 
• Det saknas beskrivning om var avfall ska hanteras/hämtas. Stationsområdet ska innehålla 

både service och bostäder och då är det viktigt att se en helhet när det gäller avfalls- 
hanteringen. 

• Se över möjlighet till att ha en gemensam avfallshantering i stationsområdet vilket kan inne-
bära mindre trafik och körning i området. 
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• Det bör även stå med i detaljplanen att avfallsutrymmet inte ska placeras så att backning före-
kommer. 

• Se Bilaga 2 som vi bifogar för att underlätta ert arbete med att säkerställa det viktigaste i  
gällande renhållningsordning för Ängelholms kommun. 
 

Kommentar: Synpunkterna är noterade. Planbeskrivningen har kompletterats med en text om att avfallsutrymmen 
inte ska placeras så att backning förekommer.  

 

LEDNINGSÄGARE 
Skanova AB, 2020-05-06 
Skanova har omfattande kabelanläggningar inom berört planområde, vilka kommer att beröras av 
planens genomförande. Jag bifogar ingen karta då området är så stort att den ändå inte skulle vara 
tydlig. Vår starka rekommendation till er att göra en ledningskoll och att ha en tidig och  
kontinuerlig dialog med oss under DP-arbetets gång. Vi har en station stående i området och ni 
har nog koll på att den är där , utmärkt med E-område. Men stationens läge betyder att det finns 
massor av ledningar som går in och ut från stationen så marken runt omkring stationen är kom-
plex att gräva i då man kan riskera att ”släcka” delar av stadens telekommunikation. 
 
”Flyttningar eller andra åtgärder som krävs för att säkerställa Skanovas kabelanläggningars  
funktion ska bekostas av exploatören/fastighetsägaren. 
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. En ledningskoll genomfördes i samband med framtagandet av samråd-
handlingarna. Planbeskrivningen har kompletterats med en text om att befintliga ledningar ska tas i beaktande 
vid kommande markarbeten. 
 

 
SAKÄGARE OCH ÖVRIGA  
Naturskyddsföreningen, 2020-05-20 
Förslaget till detaljplan innebär att det grönområde som finns i norra planområdet tas bort för att 
istället bli vägområde. Vi menar att det är fel att vägdragningen läggs rakt igenom grönområdet. 
Vi kan inte utläsa av planförslaget om det gjorts några försök att undvika eller minimera in- 
greppet i grönområdet. Därför uppmanar vi kommunen att utreda och överväga alternativa 
dragningar. En möjlighet är om vägens dragning kan förskjutas något österut i sin nuvarande 
sträckning för att undvika en dragning precis rakt igenom grönområdet. Ett annat alternativ är att 
välja en annan vägsträckning i den norra delen, genom att vägen sneddar av innan 
grönområdet och ansluter till Industrigatan och därifrån når Havsbadsvägen. 
 
Kommentar: Detaljplanens syfte är att säkerställa delar av de lösningar som presenteras i planprogrammet för 
stationsområdet (2017-10-30) vad gäller trafik. I planprogrammet pekas Järnvägsgatans nya sträckning ut som 
ny huvudgata i området. Grönområdet i norr är idag planlagt som område för industrispår. Historiskt har mar-
ken som planeras tas i anspråk för den nya gatan fungerat som kommunikationsstråk för järnvägen. Området 
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består av ett gammalt spårområde som användes fram till 1950-talet, som sedan dess har stått oanvänt och natu-
ren har tagit över. För att säkerställa att inga höga naturvärden kommer till skada till följd av den planerade väg-
dragningen har en naturvärdesinventering tagits fram (Ekologigruppen 2020-02-11). Utredningen visar att det 
finns 3 objekt inom området som har ett visst naturvärde. Inga av dessa är av påtagligt, högt eller högsta natur-
värde. Den nya vägen planeras tillföra området nya gröna värden med trädrad och planteringar längs med gatans 
båda sidor.  
 
Föreningen Rädda Pyttebroområdet, 2020-05-22 
Detta är en plan som innehåller mycket. En del av det tycker vi är bra, annat dåligt och vissa 
saker är svårt att få en uppfattning om. Vi saknar också vissa saker. 
 
Vad som oroar oss särskilt är att den här planen innebär en stor satsning på biltrafik, trots att 
planprogrammet för stationsområdet hade vackra visioner om att gående och cyklande 
människor, samt grönska skulle prioriteras. Vägen från parkeringshusen till Havsbadsvägen 
ger möjlighet till en stor ökning av biltrafiken och det är olämpligt eftersom det skulle bidra 
till att förvärra klimatförändringarna. 
 
Parkeringshusen: 
Att placera parkeringshus längs järnvägen och på så sätt skydda övrig bebyggelse mot buller 
och eventuella olyckor med farligt gods på järnvägen ser vi som en bra idé. Det behövs dock 
ingen ny väg från Havsbadsvägen för det, vilket vi skriver mer om längre ner. Det är också en 
bra tanke att tillåta centrumverksamheter mot gatan i p-husens bottenvåning. Överväg gärna 
möjlighet att plantera växter längs p-husens fasader. Det kan också göra gatumiljön vackrare. 
Träd bidrar till svalka under sommaren genom beskuggning och skydd för kall blåst under 
vintrarna. 
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. Gröna fasader är inget som vi reglerar i detaljplaneskedet. Längs med 
Järnvägsgatan planeras ytor för träd och planteringar.  

 
Parken: 
Parken i östra delen av planområdet är en bra idé. Vi hoppas att kommunen tänker grön 
infrastruktur när stationsområdet utvecklas vidare och binder ihop denna park med övriga 
grönområden och parker i omgivningen. 
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Busstationen: 
Vi tycker att det är svårt att få en uppfattning om ifall flytten av busstationen blir bra eller ej. 
Om den flyttas kommer den längre bort från perrongerna och från cykelparkeringen under tak 
i Järnvägsparkens hörn. Är tanken att perrongerna också ska flytta söderut? Kommer det att 
byggas nya taktäckta cykelställ nära den nya busstationen? Vi undrar också ifall utrymmet 
söder om stationshuset räcker även i en framtid då busstrafiken förhoppningsvis ökar. Om 
dessa frågor löses skulle flytten kunna bli bra. Annars är vi tveksamma. 
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Om perronger, cykelställen och framtida utveckling kan lösas på ett bra sätt kan det finnas 
fördelar med det nya läget. Det är något närmre centrum. Det är bra om gång- och cykelvägen 
under järnvägen förbättras. Den som finns lite längre söderut är trevlig och en bra förebild, 
fast kanske vill man att den vid stationen ska vara en aning mer urban i utformningen, i varje 
fall på den sida som vetter mot centrum. Om detta kan bidra till att knyta ihop Järnvägens 
museum med centrum och med busstation och tåg skulle det också vara bra. 
 
Kommentar: Inom Trafikverkets pågående projekt för dubbelspårsutbyggnad Ängelholm – Maria kommer en 
ny planskild förbindelse mellan stationsområdet och mittplattformen att uppföras i form av en bro söder om stat-
ionshuset. För att göra det enkelt att byta mellan buss och tåg flyttas busstationen från sitt nuvarande läge norr om 
stationshuset till söder om stationshuset. En förprojektering av bussangöring för stationsområdet, Ängelholm 
2019-07-05 är genomförd där busstationens utrymmesbehov utreddes och där plats för ökat  
planerat resande tagits i beaktande. Förprojekteringen ligger till grund för det område som i detaljplanen är  
reglerat som allmän plats TORG (Motsvarande område reglerade som T- busstation i samrådshandlingarna). Cy-
kelparkeringar och plats för cykelgarage planeras både norr och söder om stationshuset men är inget som ingår i 
denna detaljplan. För att öka förståelsen för hur området kan komma att se ut i framtiden har planhandlingarna 
kompletterats med fler illustrationer.  
 
Det dåliga i planen är bilvägen från parkeringshusen till Havsbadsvägen. Den får en rad 
konsekvenser som motverkar det positiva i resten av planen och gör att den inte bidrar till att 
miljömålet God bebyggd miljö uppnås. Inte heller till att främja resande med gång, cykel och 
kollektivtrafik och inte till ökad trafiksäkerhet. 
 
Kommentar: Kommunens bedömning är att planen bidrar till att nå miljömålet god bebyggd miljö, främjar 
möjligheterna till hållbart resande samt ökar trafiksäkerheten inom området. Järnvägsgatan planeras med sepa-
rata gång- och cykelbanor på båda sidorna om gatan vilket ökar tillgängligheten samt tryggheten för gående och 
cyklister, varför det bedöms att resande med gång och cykel till och från området förväntas främjas. För att öka 
förståelsen för hur Järnvägsgatan kan komma att se ut i framtiden har planhandlingarna har kompletterats med 
fler illustrationer. 
 
Stadsbyggnad: 
Det lilla bostadsområdet mellan järnvägen och den planerade vägen är redan utsatt för mycket 
buller från järnvägen. Det är också avskuret från omgivningen i väster av järnvägen.  
Havsbadsvägen i nordost bidrar inte till att binda samman området med omgivningen där, ef-
tersom Havsbadsvägen är utformad mer som en genomfartsled än en stadsgata. Om denna plan 
genomförs får området en rejäl bilväg och dessutom två meter höga bullerplank på sin tredje 
sida. Det blir alltså i princip avskuret från resten av stan och dessutom ökar bullerbelastningen, 
trots planken. Bullerplanken gör dessutom att den nya vägen inte heller kan upplevas 
som en stadsgata, utan snarare ytterligare en genomfartsled. Det är faktiskt väldigt dålig 
stadsbyggnad. 
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Kommentar: Visionen är att Järnvägsgatan ska utformas som en stadsgata. Separata gång- och cykelbanor 
ska finnas på båda sidor om gatan och mellan gång-, cykel- och körbana planeras bland annat ytor för trädplante-
ring och fördröjning av dagvatten. Kommunen planerar även för flera säkra övergångar för att det på ett enkelt och 
säkert sätt ska kunna gå att korsa gatan. Korsningarna förväntas bidra till att ge gatan känslan som en sam-
manbindande länk i området snarare än en barriär. För att säkerställa att bullerpåverkan från den nya gatan 
minimeras reglerar detaljplanen höjden på bullerplanken. Detaljplanen reglerar inte hur bullerplanken ska utfor-
mas, vilket lämnar valmöjligheter för kommunen, i samråd med berörda sakägare, att se över hur bullerplanken 
kan utformas så att bostadsområdet norr om Järnvägsgatan kan komma att upplevas som en del av den nya stads-
delen.  

 
Vägdragningen genom grönområdet och bostadsområdet är möjlig att undvika genom att 
istället låta den nya vägen vika av in på tomten där kommunens intraprenadverksamhet 
tidigare fanns (Pilen 10) och vidare över en parkering (Pilen 11), för att sedan ansluta till 
nuvarande Industrigatan (där Hantverkaregatan ansluter till Industrigatan). Sedan används 
befintliga Industrigatan för att komma ut på Havsbadsvägen. Vägen kommer att på ena sidan 
ha Friskis & Svettis byggnad och på den andra sidan av vägen kan kommunen bygga 
fastigheter som från början är anpassade till en högre bullernivå. Kommunen kan också välja 
att ha tex affärs- och kontorsverksamhet mot vägen i stället för bostadslägenheter. Ett 
alternativ kan vara att ansluta till Industrigatan något längre söderut, där Nybrovägen också 
ansluter. 
 
Kommentar: Detaljplanens syfte är att säkerställa delar av de lösningar som presenteras i planprogrammet för 
stationsområdet (2017-10-30) vad gäller trafik. I planprogrammet pekas Järnvägsgatans nya sträckning ut som 
ny huvudgata i området. Järnvägsgatan planeras ersätta Industrigatans funktion som huvudgata i området. Indu-
strigatan får en ny karaktär som lokalgata. Syftet med den förslagna vägdragningen är att bullerkällorna väg och 
järnväg samlas på en sida, vilket ger en större möjlighet över vad som kan byggas. Marken kommer att kunna 
användas på ett mer effektivt sätt och ta hänsyn både till befintliga och framtida kvartersstrukturer.  
 
Ta gärna bort stängslet mot Batterifabriken, utveckla det området med fler verksamheter som 
vänder sig till allmänheten (Friskis, de andra föreningarna, begagnat-butikerna och Konst- och 
inredningsbetong är jättebra, men gärna mer) och bind samman området med bostadsområdet 
vid Spårgatan, i stället för att dela upp staden i småbitar. Låt träden och grönskan vara kvar. 
Gör det kanske en aning mer tillgängligt för människor och överväg en gång- och cykelväg i 
Spårgatans förlängning. 
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. Detaljplanens syfte är att säkerställa delar av de lösningar som pre-
senteras i planprogrammet för stationsområdet (2017-10-30) vad gäller trafik. I planprogrammet pekas Järnvägs-
gatans nya sträckning ut som ny huvudgata i området. För att öka förståelsen för hur Järnvägsgatan kan komma 
att se ut i framtiden har planbeskrivningen kompletterats med illustrationer.  
 
Brist på klimatperspektiv 
För varje ny bilväg vi bygger blir det lättare att köra bil och följden blir en ökning av 
biltrafiken. Det kallas inducerad trafik. Följden blir också ofta en minskning av gång, cykling 
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och kollektivtrafik. Läs här om fenomenet inducerad trafik: https://www.su.se/forskning/forsk-
ningsnyheter/fyra-av-nio-planet%C3%A4ragr%C3%A4nser-%C3%B6verskrids-1.218028. 
 
Ökad biltrafik leder till ökade utsläpp av växthusgaser och det är precis vad vi inte behöver 
nu. Vägen från parkeringshusen till Havsbadsvägen är illa nog i sig. Om den sen byggs ihop 
med Pytteleden (Klippanvägens förlängning) blir det ännu värre. Enligt väderforskarna är det 
75 % chans att 2020 blir det varmaste året någonsin. Vi behöver inte göra situationen ännu 
värre. Sverige har som mål att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser 2045. Ett delmål är 
att minska transportsektorns klimatutsläpp med 70 procent till 2030. Vi har alla ett ansvar för 
att minska utsläppen. Förutom växthusgaserna ger ökad biltrafik ökade halter av luftpartiklar, 
vilket inte heller är önskvärt. De orsakar redan många människors död genom olika former av 
luftvägsbesvär. 
 
Kommentar: En av planprogrammets målsättningar vad gäller framtida trafiklösningar inom stationsområdet 
är att den trafik som alstras inom den nya stadsdelen i så hög utsträcknings som möjligt skall utgöras av gång-, 
cykel- och kollektivtrafik. För att nå målet krävs goda förutsättningar för den typen av resor. Detaljplanen möjlig-
gör för en ny huvudgata genom området med separata gång- och cykelbanor på båda sidor om gatan. Visionen är 
att Järnvägsgatan ska utformas som en stadsgata med upphöjda korsningar för säkra övergångar för gång- och cy-
keltrafikanter. Längs med gatans norra delar planeras även för ett nytt framtida hållplatsläge för region- och 
stadsbussar för att förenkla för dem som reser kollektivt. Genom att planera in åtgärder som förbättrar tillgänglig-
heten för gång-, cykel- och kollektivtrafik är kommunens bedömning att Järnvägsgatan kommer att bidra till 
ökade resor inom nämnda kategorier. 
 
Det värsta är att de här vägarna inte ens behövs för att kunna bebygga stationsområdet. För 
att klara Sveriges mål att minska transportsektorns klimatutsläpp med 70 procent till 2030 
måste vi både minska biltrafiken och byta ut fossildrivna bilar mot elbilar. Biltrafiken behöver 
minska med 30 procent fram till 2030 (IVL 2019). Eftersom det är svårare att minska 
biltrafiken på landsbygden får en större del av minskningen göras inne i städerna. Det 
kompenserar den ökning som utbyggnaden av stationsområdet kan leda till. Elbilar är tystare 
än fossildrivna bilar, så därmed kommer trafikbullret vid Stadsparken och resten av stan att 
minska. För att minska utsläppen från godstransporter inom städer rekommenderas att så 
mycket gods som möjligt lastas om till ellastcyklar eller små eldrivna godsfordon. Det ger 
också en ökad trafiksäkerhet. Att bygga ut innerstadsleder för fordonstrafik kommer att öka 
utsläppen och vi riskera att inte nå de klimatmål vi har kommit överens om att nå 2030. Läs 
även sidan 51 i kommunens egen utredning om Västra länken, som tar upp hållbar 
transportplanering som ett alternativ till nya bilvägar. 
 
Vi tycker att ni ska ta bort bilar istället för träd! Det är hög tid att satsa på hållbar 
transportplanering istället för att förstöra grönområden, om vi som kommun solidariskt med 
resten av landets kommuner ska göra vår del i klimatarbetet. Grönområden är inte bara viktiga 
för rekreation utan bidrar också till att sänka temperaturer och motverka de negativa 
effekterna av klimatförändringarna. Grönska och natur kan bidra med att reglera temperaturen 
både lokalt i kvarteret, men också på stadsdels- och stadsnivå. 
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Vegetation sänker temperaturen omkring sig genom att ge skugga till närliggande områden 
samt genom avdunstning av vatten från mark och vegetation (evapotranspirationen). 
Avdunstningen höjer luftfuktigheten. Vegetation i flera skikt, det vill säga med gräs, olika 
stora buskar och träd ger en större volym på vegetationen, vilket leder till mer avdunstning 
och därmed en större temperaturminskning. 
 
Kommentar: Detaljplanens syfte är att säkerställa delar av de lösningar som presenteras i planprogrammet för 
stationsområdet (2017-10-30) I planprogrammet pekas Järnvägsgatans nya sträckning ut som ny huvudgata i 
området. Visionen är att Järnvägsgatan ska utformas som en stadsgata. Mellan gång-, cykel- och körbana plane-
ras bland annat ytor för grönska och trädplantering. Järnvägsgatan planeras med separata gång- och cykelbanor på 
båda sidorna om gatan vilket ökar tillgängligheten samt tryggheten för gående och cyklister. Längs med gatans 
norra delar planeras även för ett nytt framtida hållplatsläge för region- och stadsbussar för att förenkla för dem 
som reser kollektivt. Genom att planera in åtgärder som förbättrar tillgängligheten för gång-, cykel- och kollektiv-
trafik är kommunens bedömning att Järnvägsgatan kommer att bidra till ökade resor inom nämnda kategorier. 
 
Brist på kunskap om behovet av träd och annan grönska 
Även om det inte handlar om ett stort grönområde som förstörs så är det ett steg i helt fel 
riktning. Trädens möjlighet att ta hand om bilarnas koldioxidutsläpp försvinner. När träd, 
buskar och grönytor tas bort försvinner också levnadsplatser för alla möjliga djur. 
Klimatförändringarna är inte det enda akuta miljöproblemet, inte ens det värsta. Av de 
planetära gränser som vi behöver hålla oss inom överskrids fyra och en som har en tydlig 
koppling till den här planen är förlusten av biologisk mångfald. Läs mer om de planetära 
gränserna här: https://www.su.se/forskning/forskningsnyheter/fyra-av-nio-pla-
net%C3%A4ragr%C3%A4nser-%C3%B6verskrids-1.218028 
 
En viktig orsak till att djur och växter dör ut är att de får allt mindre plats att vara på. Städer, tra-
fikytor, storskaligt odlad jordbruksmark och skogsmark tar allt mer plats. I det läget vi är nu be-
höver vi alltså mer mark för djur och växter både i städer och utanför. 
 
Kommentar: En naturvärdesinventering har utförts av befintligt grönområde i norr (Ekologigruppen 2020-02-
11). Inventeringen visar att tre objekt inom inventeringsområdet har ett visst naturvärde. Inga av dessa var dock 
av påtagligt, högt eller högsta naturvärden. I objekten hittades fyra naturvårdsarter men inga som kräver särskild 
hänsyn vid en utveckling av området. Den nya vägen planeras tillföra området nya gröna värden med trädrad och 
planteringar längs med gatans båda sidor. För att öka förståelsen för hur Järnvägsgatan kan komma att se ut i 
framtiden har planhandlingarna kompletterats med fler illustrationer. 

 
Ekonomi 
Den nya bilvägen kommer att kosta en hel del pengar. Om Pytteleden också byggs blir det 
ännu större kostnader för bilvägar som vi inte behöver. Det finns mycket annat som 
kommunen hellre skulle kunna lägga pengar på. 
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Kommentar: Synpunkterna är noterade. En avvägning mellan olika intressen behöver alltid göras och det är 
slutligen politiska beslut som avgör hur marken ska användas. 
 
Saker som saknas i planen 
Det hade varit bra om planen hade tagit med stationsbyggnaden och godsmagasinet där 
Bahnhof tidigare höll till och gett dem skyddsbestämmelser, när det området nu är, som 
planbeskrivningen säger, en av få bevarade sammanhållna järnvägsmiljöer som finns kvar, 
sett ur ett nationellt perspektiv och de också anses viktiga i kommunens bevarandeprogram. 
 
Kommentar: Stationsområdet kommer delas upp i flera olika detaljplaner. Syftet med detaljplanen för Ängel-
holm 3:49 är att möjliggöra byggnation av ett nytt busstorg för region- och stadstrafik söder om stationshuset, om-
byggnation av delar av Järnvägsgatans förlängning, möjliggöra för en ny gång- och cykelväg i anslutning till Järn-
vägstunneln samt en ny stadsdelspark i Stationsområdet.  

 
Boende på Fastigheten Gråhajen 1, 2020-05-19 
Flyttade till Ängelholm i juli förra året främst på grund av den vackra, i stort sett orörda naturen 
som finns i och runtomkring stan. För mig är Ängelholm unikt i det avseendet. Det känns nu  
väldigt sorgligt att se planerna för det fina, lummiga området norr om stationen som bland annat 
presenterades i NST i lördags där man beskriver parkeringshus och bullerplank. Är det visionen 
man har för framtidens stad? Bättre måste man väl kunna nu när klimatkrisen står för dörren. 
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. Antalet invånare i Ängelholm kommun blir allt fler. För att klara be-
folkningsökningen och efterfrågan krävs att bostadsutbudet ökar. Ur klimathänsyn är stationsområdet ett attrak-
tivt område att bebygga då det ligger nära centrum och kollektivtrafik såsom tågstation och busstation för region- 
och stadstrafik. För att kunna nyttja marken runt stationsområdet på ett så effektivt sätt som möjligt så kommer 
området att struktureras om. Kvarteren och gatorna kommer att förändras, liksom parker och grönområden. Ex-
empelvis kommer den nya sträckningen av Järnvägsgatan att ta del av befintlig parkmark i anspråk samtidigt 
som en ny stadsdelspark planläggs längre söderut. För att på bästa sätt kunna samutnyttja parkeringsplatserna 
inom stationsområdet planeras parkeringen att ske i gemensamma parkeringshus utmed järnvägen. På så sätt kan 
parkeringsplatserna på ett mer effektivt sätt användas av både boende, verksamheter och pendlare. Parkeringshu-
sen bidrar till att marken inom stationsområdet kan användas på ett mer resurseffektivt sätt samtidigt som parke-
ringshusen verkar bullerdämpande mot järnvägen. Det leder till att de bostäder som planeras inom stationsområdet 
kommer att få bättre ljudmiljöer. 
   
Fastighetsägare till Fastigheten Vågmästaren 1, 2020-05-20 
I Detaljplan för stationsområdet står att läsa om ökad tillgänglighet i området för att förtydliga 
kopplingen mellan stad o hav. Då borde ett helhetsgrepp över stationsområdet tas och innehålla 
båda sidorna om järnvägen. Även den västra sidan där järnvägsmuseet banskolan o parkerings-
platser finns tillgängliga med bilväg från Havsbadsvägen. I tidigare Planprogram o Värdeplan för 
Hållbarhet Stationsområdet är alternativ för en framtida passage över järnvägen inringat vid de 
snart färdigbyggda höghusen på Scantomten. Ett bra alternativ för en övergång där är att 
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folkmängden ökar i området. I höghusen är det även förberett för verksamheter i gatuplan. Verk-
samheter som kan få svårt att etablera sig efter Coronapandemin. Tidigare verksamheter i Stat-
ionshuset restaurang kiosk o biljettservice har fått stänga o det var före Covid -19.  

 
3 Parkeringshus behövs inte då flera pendlare kanske vill välja annan parkering. Som det ser ut 
idag väljer många att parkera på billiga alternativ för att få pendling att bli ekonomiskt lönsam. En 
flytt av busstation är inte ett måste då den nu har ett optimalt läge vid perrongerna. Platsen bus-
sarna behöver uppfylles inte vid södra delen då området är smalare och kan hellre användas som 
ett billigare parkeringsområde för de som kommer till stationen söder ifrån. Alla bilister kommer 
inte att ta infarten från norr! Att bygga 2 meter högt bullerplank intill ett äldre o fint villaområde 
är att förstöra för både människor o miljö. INTE SKALL VÄL BILARNA FÅ FÖRETRÄDE! 
Äldre träd o naturmark måste sparas då de bidrar till en hälsosammare tystare o lugnande miljö 
att bo o vistas i en alltmer dyster miljöframtid. Alla utredningar pekar på hur vi nu måste ta  
krafttag för att det skall finnas en bättre framtid för vår planet! Min uppfattning är att delar av 
planen måste göras om med ökat fokus på MILJÖ FOLKHÄLSA o ett SOCIOEKONOMISKT 
PERSPEKTIV! 
 
Kommentar: Syftet med planprogrammet för stationsområdet (2017-10-30) är att ta ett helhetsgrepp över hela 
stationsområdet. Detaljplanens syfte är att säkerställa delar av de lösningar som presenteras i planprogrammet. 
För att på bästa sätt kunna samutnyttja parkeringsplatserna inom stationsområdet planeras parkeringen att ske i 
gemensamma parkeringshus utmed järnvägen. På så sätt kan parkeringsplatserna på ett mer effektivt sätt använ-
das av både boende, verksamheter och pendlare. Kommunens bedömning är att de platserna kan rymmas inom det 
område som är reglerat som P - parkeringshus i plankartan. Parkeringshusen bidrar till att marken inom stat-
ionsområdet kan användas på ett mer resurseffektivt sätt samtidigt som parkeringshusen verkar bullerdämpande 
mot järnvägen. Det leder till att de bostäder som planeras inom stationsområdet kommer att få bättre ljudmiljöer. 
Parkeringsstrategin (2017-10-30) ligger till grund för den yta som regleras för parkeringshus i plankartan. Enligt 
utredningen uppskattas det totala behovet av parkeringsplatser för boende, pendlare och verksamheter till mellan 
1400 – 1600 platser.  
  
Inom Trafikverkets pågående projekt för dubbelspårsutbyggnad Ängelholm – Maria kommer en ny planskild för-
bindelse mellan stationsområdet och mittplattformen att uppföras i form av en bro söder om stationshuset. För att 
göra det enkelt att byta mellan buss och tåg flyttas därför busstationen från sitt nuvarande läge norr om stationshu-
set till söder om stationshuset. PM förprojektering Järnvägsgatans förlängning (ATKINS 2021-04-07) visar att 
de ytor som det nya busstorget behöver ta i anspråk finns. Utredningen tar även höjd för ett ökat resande i framti-
den.  

 
För att säkerställa att bullerpåverkan från den nya gatan minimeras reglerar detaljplanen höjden på bullerplan-
ken. Detaljplanen reglerar inte bullerplankens utformning men målet är att bostadsområdet norr om Järnvägsga-
tan ska kunna upplevas som en del av den nya stadsdelen.  

 
Fastighetsägare till Fastigheten Harkranken 6, 2020-05-20 
Ett planprogram för hela stationsområdet godkändes i fullmäktige i oktober 2017. Planprogram-
met skall ligga till grund för utvecklingen av området. I en vision beskrivs stationsområdet som 
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en stadsmiljö som inbjuder till aktivitet och möten. Utbyggnaden av området ska upplevas som 
en förlängning av centrala Ängelholm med en gestaltning som främjar upplevelsen av stadsmäss-
ighet och en attraktiv stad. Hållbar utveckling är ledord, gång och cykel skall prioriteras framför 
bil. Visionen illustreras av hur gaturummet framför stationshuset skall kunna se ut. Bilden visar 
en gata där gående, cyklister och några bussar samsas. Inte en bil i sikte. Betraktaren ges ett in-
tryck av en tilltalande kombination torg/gågata, kantad av grönområden.  
 
Samma illustration finns i förslaget till detaljplan för den nya gatan men den beskrivning som nu 
ges av gaturummet avviker genomgripande från planprogrammets vision. Borta är inslagen av 
hållbar utveckling med prioriteringar av gång och cykel framför bil. Den nya Järnvägsgatan är för-
vandlad till en bullrande trafikled, kantad av parkeringshus för hundratals bilar med 2-3 meter 
höga bullerplank vid befintlig bebyggelse. Det är svårt att se att någon hänsyn alls av betydelse 
har tagits till planprogrammets vision, det är istället planerna på förlängningen av Klippanvägen 
som fått styra. Det är olyckligt och skadar tilltron till kommunens vilja att planera framtiden i de-
mokratisk ordning. Planprogrammet är inte bindande men bör likafullt väga tungt vid utarbe-
tande av kommande detaljplaner, åtminstone så länge det gäller.  

 
Förslaget till detaljplan för den nya gatan vid järnvägen är vilseledande och bör därför dras till-
baka. 
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. Området som regleras som parkeringshus i plankartan finns redovisat 
i planprogrammet (2017-10-30). Planprogrammet pekar även ut Järnvägsgatans nya sträckning och dess funkt-
ion som huvudgata i Stationsområdet. I planprogrammet för Stationsområdet anges också att gatorna inom stat-
ionsområdet ska ha en grön gestaltning och olika karaktär. Visionen är att Järnvägsgatan ska utformas som en 
stadsgata med lokalgatekaraktär. Separata gång- och cykelbanor ska finnas på båda sidor om gatan och mellan 
gång-, cykel- och körbana planeras bland annat ytor för trädplantering och fördröjning av dagvatten. Kommunen 
planerar även för flera säkra övergångar för att gående och cyklister på ett enkelt och säkert sätt ska kunna korsa 
gatan. Korsningarna förväntas bidra till att ge gatan en känsla som sammanbindande länk snarare än en barriär. 
Detaljplanen reglerar området för GATA₁ – huvudgata samt att gång- och cykelbana ska finnas på båda sidor 
om gatan. Detaljplanen reglerar dock inte i detalj hur gatan ska utformas. För att underlätta förståelsen för hur 
området för detaljplanen kan komma att utformas har planhandlingarna kompletterats med flera illustrationer. 
 
Fastighetsägare till Fastigheten Gördelmakaren 14, 2020-05-21 
Jag protesterar mot detta! Om man jämför med det beslut som togs 2017 ser den nya detaljplanen 
helt annorlunda ut. Då var det "gröna rum", cyklar och gående i fokus = modernt tänkande. Nu 
är det bullerplank, parkeringshus och genomfartsled. För vem bygger ni? Vi som lever nu eller för 
våra efterföljande generationer?! Ta tillbaka detta och börja tänka långsiktigt på riktigt! Vi måste 
bygga för framtida generationer. Ni vill bygga som om 60-talet knackar på dörren när ingen  
funderade en sekund över miljön och utsläpp - bara alla kunde köra bil ÖVERALLT. Våra barn 
och barnbarn kommer förakta ert beslut om att smälla upp 3 parkeringshus. Vad har ni tänkt att 
de ska fylla dem med i framtiden?! 
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Kommentar: Synpunkterna är noterade. I planprogrammet för Stationsområdet (2017-10-30) beskrivs parke-
ringshusen som en del av områdets parkeringsstrategi. Området som illustreras som lämpligt för att uppföra parke-
ringshusen i planprogrammet är det samma som nu regleras i plankartan. Järnvägsgatan nämns i planprogrammet 
som Stationsområdets huvudgata och den planerade sträckningen följer planprogrammet. Visionen är att Järnvägs-
gatan ska utformas som en stadsgata. Detaljplanen säkerställer att det ska finnas separata gång- och cykelbanor 
på båda sidor om gatan. Kommunen planerar även för flera säkra övergångar för att gående och cyklister på ett 
enkelt och säkert sätt ska kunna korsa gatan. Korsningarna förväntas bidra till att ge gatan en känsla som sam-
manbindande länk snarare än en barriär. Mellan gång-, cykel- och körbana planeras bland annat ytor för träd-
plantering och fördröjning av dagvatten. För att underlätta förståelsen för hur området för detaljplanen kan 
komma att utformas har planhandlingarna kompletterats med flera illustrationer. 
 

Inkomna yttranden som inkommit efter samrådstiden: 

 
Region Skåne, 2020-05-25 
Utifrån det regionala utvecklingsperspektivet ser Region Skåne positivt på att Ängelholms 
kommun väljer att utveckla ett resecentrum med tydlig koppling mellan station och stadskärna, 
smidiga byten mellan trafikslag samt förbättrade gång- och cykelkopplingar ut mot havet. Det 
skapar goda förutsättningar för ett ökat hållbart resande och attraktiva miljöer kring stationen.  
Detaljplanen innehåller förslag till parkering i anslutning till stationen.  
 
Region Skåne vill tipsa om vårt senast framtagna TemaPM, Planera för attraktiv parkering. Rap-
porten handlar om parkeringsplanering i stort men gör en fördjupning för pendlarparkeringar.  
I handläggningen av detta ärende har enheten för regional planering, Regionfastigheter samt Skå-
netrafiken deltagit. Beslut fattas med stöd av regionala utvecklingsnämndens beslut 2019-01-31 § 
11, reviderad 2019-12-05 § 9. 

 
Fastighetsägare till Fastigheten Paletten 2, 2020-05-23 
I cykelplanen, miljöplanen och trafikplanen framhålls det att gång, cykel och kollektivtrafik skall 
prioriteras. T. ex. i miljöplanen står det: utveckla ett hållbart transportsystem som syftar till att 
öka andelen gång-, cykel- och kollektivtrafik. Tillsammans med projektet för Klippanvägens för-
längning tar denna detaljplan bort en av Ängelholms viktigaste bilfria gc-leder vilket inte kan  
sägas följa Ängelholms styrdokument! 

 
 
STÄLLNINGSTAGANDE 
Planhandlingarna har justerats och kompletteras vad gäller: 

• Planområdet har minskats ner.  
• Inom området för ny bussangöring ändras användningen från kvartersmark  

T₁ - Busstation till allmän platsmark TORG₁ - Busstorg.  
• De delar av planområdet i öster som omfattas av järnvägsmark regleras med använd-

ningen T₁ - Järnväg. Syftet är att bekräfta gällande järnvägsplan.  
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• En ny bestämmelse fördröjning₁ - Fördröjningsmagasin för dagvatten med en volym av minst 225 ku-
bikmeter ska finnas. Bestämmelsen gäller för alla fördröjning ₁ - områden tillsammans.  

• En ny bestämmelse översvämningsyta₁ – Översvämningsyta för fördröjning av skyfallsvatten om minst 
210 kubikmeter ska finnas. 

• En ny bestämmelse Strandskydd är upphävt.  
 
 
NAMNLISTA 
Följande har under samrådet inkommit med synpunkter som ej tillgodosetts: 

• Naturskyddsföreningen 
• Föreningen Rädda Pyttebroområdet,  
• Boende på Fastigheten Gråhajen 1 
• Fastighetsägare till Fastigheten Vågmästaren 1 
• Fastighetsägare till Fastigheten Harkranken 6 
• Fastighetsägare till Fastigheten Gördelmakaren 14 

 
 

 
 
 
MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER 
Utlåtande har upprättats av planarkitekt Hanna Hjalmarsson 

 
 
 
 
SAMHÄLLE/PLANENHETEN 
Ängelholm den 8 november 2021. 
 
 
   
Linda Svederberg   Hanna Hjalmarsson 
Planchef    Planarkitekt 

 
 
Information om behandling av personuppgifter (GDPR) 
Som information vill vi upplysa om att personuppgifter som inkommer i ärendet behandlas endast i detta speci-
fika planärende samt vid utlämnande av handlingar enligt offentlighetsprincipen. Den rättsliga 
grunden för behandlingen är myndighetsutövning enligt PBL. Källor: Till fastighetsförteckning är; fastighetsin-
formationsregistret (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. 
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Detaljplan för del av Ängelholm 3:49 
m.fl., Stationsområdet, Ängelholm, 
Ängelholms kommun  
 
GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

ANTAGANDEHANDLING

SAMRÅDET 
Samrådet redovisas i en samrådsredogörelse daterad 8 november 2021. 
Under samrådet inkom i huvudsak synpunkter som berörde:  
 Översvämningsrisk 
 Markföroreningar 
 Risk för människors liv och hälsa kopplat till Järnvägen som farligt-gods-

led. 
 Järnvägsgatans nya sträckning genom stationsområdet 

 
Efter samrådet kompletterades planhandlingarna vad gäller:  
 Planområdet har minskats ner.  
 Inom området för ny bussangöring ändras användningen från 

kvartersmark T₁ - Busstation till allmän platsmark TORG₁ - Busstorg.  
 De delar av planområdet i öster som omfattas av järnvägsmark regleras 

med användningen T₁ - Järnväg. Syftet är att bekräfta gällande 
järnvägsplan.  

 En ny bestämmelse fördröjning₁ - Fördröjningsmagasin för dagvatten med 
en volym av minst 225 kubikmeter ska finnas. Bestämmelsen gäller totalt 
för alla fördröjning ₁ - områden tillsammans. 

 En ny bestämmelse översvämningsyta₁ – Översvämningsyta för 
fördröjning av skyfallsvatten om minst 210 kubikmeter ska finnas. 

 En ny bestämmelse - Strandskydd är upphävt. 

HUR GRANSKNINGEN HAR BEDRIVITS 
Ett förslag till detaljplan har varit utsänt på granskning 10 november till och 
med 6 december 2021. Förslaget har hållits tillgängligt på www.engelholm.se 
samt i stadshuset. Granskningen kungjordes i Nordvästra Skånes Tidningar 10 
november 2021. 

http://www.engelholm.se/
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INKOMNA YTTRANDEN UNDER GRANSKNINGEN 
Yttranden utan erinran eller med tillstyrkan har inkommit från:  
 Tele2, 2021-11-10 
 E.ON Energidistribution AB, 2021-11-11 
 Räddningstjänsten Skåne Nordväst,  2021-11-16 
 AB Ängelholmshem, 2021-11-25 
 Lantmäteriet, 2021-11-25 
 Öresundskraft, 2021-11-30 
 

Yttranden med synpunkter eller frågor har inkommit från: 
 Bjärekraft, 2021-11-11 
 Boende på Allmogegatan 71, 2021-11-25  
  KAN Allservice AB, 2021-11-28  
 Nordvästra Skånes Renhållnings (NSR), 2021-12-03 
 Boende på Sockerbruksgatan 13 C, 2021-12-03  
 Boende på Allmogegatan 71, 2021-12-03  
 Boende på Östra Kyrkogatan 4, 2021-12-03  
 Boende på Norra Sockerbruksgatan 3 C, 2021-12-03  
 Boende på Sockerbruksgatan 10 A, 2021-12-03  
 Boende på Norra Sockerbruksgatan 3 C, 2021-12-03  
 Boende på Sockerbruksgatan 9 A, 2021-12-03  
 Boende på Sockerbruksgatan 13 B, 2021-12-03,  
 Boende på Sockerbruksgatan 11 C, 2021-12-03  
 Boende på Sockerbruksgatan 13 C, 2021-12-03  
 Boende på Sockerbruksgatan 13, 2021-12-03  
 Boende på Sockerbruksgatan 13 C, 2021-12-03  
 Boende på Sockerbruksgatan 13 B, 2021-12-03  
 Boende på Sockerbruksgatan 13 B, 2021-12-03  
 Boende på Sockerbruksgatan 13, 2021-12-03  
 Boende på Sockerbruksgatan 13 A, 2021-12-03  
 Boende på Staffligatan 3, 2021-12-03  
 Boende i Munka Ljungby, 2021-12-03  
 Boende i Bara, 2021-12-03  
 Ge Hand, 2021-12-04  
 Ängelholms vandrarhem, 2021-12-06  
 Trafikverket, 2021-12-06 
 Fastighetsägare till Banmästaren 1, 2021-12-06  
 Boende på Sockerbruksgatan 13 A, 2021-12-06  
 Boende på Västra promenaden 2, 2021-12-06  
 Boende på Sockerbruksgatan 13 C, 2021-12-06  
 Boende på Ängvägen 8, 2021-12-06  
 Boende på Thulingatan 1 C, 2021-12-06  
 Boende i Helsingborg, 2021-12-06  
 Boende i Höör, 2021-12-06  
 Boende i Lund, 2021-12-06  
 Boende i Halmstad, 2021-12-06  



   3 (83) 
 

  

 Boende i Råå, 2021-12-06  
 

Yttranden med synpunkter eller frågor som fått förlängd svarstid har inkommit 
från:   
 Länsstyrelsen, 2021-12-08 

 

Avstår från att yttra sig:   
 Region Skåne , 2021-12-02 
 

Sent inkomna yttrande har inkommit från:   
 Boende på Sockerbruksgatan 13 , 2021-12-13 
 

Inkomna yttranden redovisas och kommenteras nedan. Sent inkomna 
yttranden redovisas och bemöts inte i granskningsutlåtandet.  

 

MYNDIGHETER  
Länsstyrelsen, 2021-12-09 
Redogörelse för ärendet 
Syftet med planförslaget är att möjliggöra byggnation av nytt busstorg för 
region- och stadsbusstrafik söder om stationshuset samt ombyggnation av 
Järnvägsgatan. Syftet är också att möjliggöra för en ny gång- och cykelväg i 
anslutning till Järnvägstunneln samt en ny stadsdelspark i Stationsområdet. 
Planförslaget har tagits fram utifrån intentionerna i gällande planprogram för 
området (Planprogram för Ängelholm 3:136 m.fl. Stationsområdet, 2017) och är 
beläget i Stationsområdet, i direkt anslutning till Ängelholms centralstation, 
längs med järnvägsspåret. Den nuvarande markanvändningen är främst gata, 
cykel- och bilparkering och gång- och cykelväg. Planområdet är 1,3 hektar stort 
och detaljplanelagt sedan tidigare. Planområdet omfattas av flera detaljplaner 
där markområdet framförallt regleras inom järnväg, industri, trafik och park.  
 
För området gäller Översiktsplan 2035 för Ängelholms kommun (antagen 2017). 
Enligt översiktsplanen är området utpekat som nytt större bostadsområde, 
stationen som en regional nod/stationsnod och busstationen som bytesnod för 
regionbuss. Kommunen gör bedömningen att planförslaget är förenligt med 
översiktsplanen. Utifrån Länsstyrelsens granskningsyttrande för 
översiktsplanen samt yttrandet för programsamrådet framgår det att flertalet 
frågor kvarstår inför kommande planläggning, exempelvis förorenad mark 
samt risker kopplade till farligt gods och risk för översvämning.  
 
Kommunen tar fram planförslaget med utökat förfarande och gör 
bedömningen att planförslaget inte kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap. MB. Planförslaget har varit på 
samråd mellan den 22 april – 22 maj år 2020. I samrådsskedet yttrade sig 
Länsstyrelsen angående riksintresse kommunikation, risk för 
översvämning/miljökvalitetsnormer för vatten, strandskydd samt hälsa och 
säkerhet kopplat till markföroreningar. Sedan samrådsskedet har planområdet 
minskats och planförslaget har bytt namn och nya planbestämmelser har 
tillkommit.  
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Länsstyrelsens formella synpunkter 
Följande synpunkter har koppling till Länsstyrelsens prövningsgrunder enligt 
11 kap. plan- och bygglagen. 
 
Riksintresse Kommunikationer 3kap. 8 § MB 
Västkustbanans spårområde ligger vid planområdets västra gräns och är 
utpekad som riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8 § miljöbalken. 
Områden som är av riksintresse för kommunikationer ska skyddas mot 
åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av 
anläggningen. Länsstyrelsen poängterar att förändrad markanvändning i 
närheten av järnvägen inte får påverka själva järnvägsanläggningen eller leda till 
inskränkningar i förutsättningarna för att trafikera riksintresset.  
 
Om området i närheten av järnvägen utformas felaktigt kan det leda till 
begränsningar i person- eller godstrafiken och med hänvisning till järnvägens 
förutsättningar kan det i värsta fall leda till påverkan på järnvägstrafiken i ett 
betydande geografiskt område. Länsstyrelsen menar att nya anläggningar i 
närheten av järnvägen kan ha påverkan på järnvägsanläggningen och 
järnvägstrafiken och därför ska utformning av nya anläggningar säkerställas 
med Trafikverket, exempelvis föreslagna fördröjningsmagasin.  
 
Kommentar: Utformning av fördröjningsmagasin har stämts av med Trafikverket och 
justeringar har genomförts för att säkerställa att dessa inte ska påverka riksintresset för 
järnväg. Bland annat har egenskapsområde för fördröjning inom användning T₁ – Busstorg 
justerats till en yta som ligger med ett avstånd på 20 meter från spårmitt från närmaste 
spårmitt. Området för busstorg har även reglerats vad gäller avstånd mellan järnväg, köryta, 
parkering och bebyggelse.  

 
Risk för översvämning 
Länsstyrelsen utläser av planhandlingarna att flertalet nya utredningar har 
upprättats sedan samrådet kopplat till dagvatten och risk för översvämning. 
Trots risk för översvämning gör kommunen bedömningen att platsen är 
lämplig för utbyggnad av allmän platsmark och samhällsviktig verksamhet i 
form av busstorg. Kommunen bedömer att de konsekvenser som uppstår till 
följd av översvämning inom planområdet är acceptabla. Kommunen menar 
bland annat att planområdet går att nås norrifrån vid en översvämnings-
situation och att busstrafiken då kan upprätthållas på annan plats. Vidare 
bedömer kommun att de riskkostnaderna som är förenade med skador på 
infrastrukturen är låga och att det därför inte är samhällsekonomiskt lönsamt 
att anlägga översvämningsskydd mot Rönne å. 
 
Planförslaget redovisar att planområdet översvämmas vid beräknat högsta 
flöde. Enligt Boverkets tillsynsvägledning bör samhällsviktig verksamhet alltid 
lokaliseras till områden som är belägna på en nivå över beräknat högsta flöde i 
vattendrag. Länsstyrelsen noterar att kommunen har gjort en bedömning av 
konsekvenser av en översvämning vid beräknat högsta flöde samt att 
planområdet inte översvämmas vid en återkomsttid med en sannolikhet på 
cirka 1/1000. Länsstyrelsen konstaterar att det i vissa fall kan vara motiverat att 
acceptera en högre sannolikhet för översvämning under förutsättning att 
konsekvenserna bedöms kunna hanteras på ett godtagbart sätt. I bedömningen 
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av lokalisering av samhällsviktiga verksamheter är det dock särskilt viktigt att 
analysen av risker och konsekvenser sker i ett större sammanhang utifrån dess 
funktion. 
 
Länsstyrelsen utläser av planhandlingarna att det finns utmaningar med 
höjdsättningen inom planområdet. Länsstyrelsen menar fortsatt att plankartan 
ska kompletteras med höjdsättning utifrån vad planhandlingarna och 
genomförda utredningar kommit fram till. Detta är inte minst viktigt för att 
kunna säkerställa en lösning för att kunna hantera skyfall. 
 
Kommentar: I dialog med Länsstyrelsen är kommunen och Länsstyrelsen överens om att 
höjdsättning av gata inte är nödvändigt för att säkerställa att ny bebyggelse inte kommer till 
skada vid ett skyfall. Området planläggs som allmän plats för vilken kommunen är 
huvudman.  
 
Sammantaget konstaterar Länsstyrelsen att det saknas åtgärder i detaljplanen 
för att hantera översvämningsrisken. Kommunen hänvisar till att busstrafiken 
tillfälligt kan flyttas till ett annat område vid ett tillfälligt översvämningsscenario 
men Länsstyrelsen ser skäl att ifrågasätta lämpligheten av ett busstorg som 
knutpunkt för lokal och regional trafik i detta läge utifrån kraven i PBL. 
 
Kommentar: Kommunen håller fast vid sin tidigare bedömning om att marken inom 
planområdet är lämplig för busstorg. Efter granskningen har PM - Riskbedömning avseende 
översvämning för DP inom Stationsområdet 2021-06-11 reviderats (Sweco 2022-01-28). 
Kommunen menar att en samhällsviktig verksamhet som med enkelhet kan förflyttas vid 
händelse av en översvämning motsvarande nivåer för BHF inte ska likställas med en 
verksamhet som svårligen kan bedrivas på en annan plats, exempelvis ett sjukhus.  
 
Utredningen har kompletterats avseende möjligheter och förslag till att upprätthålla 
funktionen av en bytesnod vid översvämning motsvarande BHF. Utredningen visar att det 
finns goda förutsättningar för att upprätthålla funktionen av bytesnod för både buss och tåg 
på Barkåkra station, norr om Ängelholm.  
 
Strandskydd 
Sedan samrådet har kommunen kompletterat planhandlingarna med 
information om strandskyddet samt angivit och motiverat särskilt skäl till 
upphävandet. Tilläggen är i enlighet med Länsstyrelsens synpunkter i 
samrådsyttrandet. Länsstyrelsen menar att det även måste framgå av plankartan 
vilket område som berörs av upphävandet. Den föreslagna bestämmelsen 
”Strandskyddet är upphävt” bör begränsas och enbart gälla för det område 
som berörs av strandskyddets återinträdande. Detta för att det tydligt ska 
framgå var strandskyddet upphävs.  
 
Kommentar: Den administrativa bestämmelsen om att strandskyddet är upphävt har 
förtydligats på plankartan. Bestämmelsen gäller inom ett område motsvarande 100 meter 
från Rönne å:s strandlinje på de delar som regleras som gata, gång, cykel, parkering och 
järnväg.  
 
Hälsa och säkerhet – markföroreningar 
Sedan samrådet har planhandlingarna kompletterats med PM Miljöteknisk 
markundersökning Ängelholm 3:136 m.fl. (Tyréns, daterad 2021-05-21). Av 



   6 (83) 
 

  

planhandlingarna framgår att ytterligare utredningsarbete samt beskrivning av 
genomförande behövs för att säkerställa markens lämplighet inom område för 
PARK. Länsstyrelsen konstaterar att aktuella markföroreningar finns inom 
allmän platsmark där kommunen är huvudman. Detta innebär krav på 
kommunen att åtgärda marken så att den allmänna platsen ska kunna användas 
för sitt avsedda ändamål (6 kap. 18 § PBL). Länsstyrelsen delar kommunens 
bedömning att ytterligare utredningsarbete bör ske inför ett antagande för att 
klargöra föroreningssituationen och på så sätt skapa förutsättningar för att 
detaljplanen ska kunna bli genomförbar. 
 
Kommentar: Efter granskningen har en kompletterande miljöteknisk undersökning (Tyrens 
2022-05-18) tagits fram i syfte att ytterligare utreda omfattningen av de konstaterade 
markföroreningarna inom användningsområdet för PARK. Marföroreningar som visar på 
halter över känslig markanvändning (KM) har konstaterats i de södra och nordvästra 
delarna av området. För att göra marken lämplig ska de förorenade massorna schaktas ur. 
Området som behöver åtgärdas är totalt ca 800 kvm stort och består av ca 710 kubikmeter 
förorenad massor. Totalt beräknas kostanden för sanering och återfyllning uppgå till ca 600 
000 kronor. Utredningen visar att det finns goda förutsättningar för att åtgärda 
föroreningssituationen inom området varav kommunen gör bedömningen att platsen ska 
kunna användas för sitt avsedda ändamål. Då kommunen är huvudman för allmän plats 
ansvara kommunen för sanering och byggnation.  
 
Hälsa och säkerhet - närhet till järnväg 
Länsstyrelsen noterar att planbeskrivningen inte hanterar riskfrågan kopplat till 
närhet till järnvägen utifrån risk för olyckor och närhet till farligt-gods-led. 
Länsstyrelsen efterfrågar resonemang och kommunens bedömning angående 
risk inför antagandet, särskilt med koppling till föreslaget busstorg (TORG1).  
 
Kommentar: Enligt Riskutredning, underlag till detaljplan för del av Ängelholms 3:49 m. 
fl. (AFRY 2022-04-13) ligger den planerade bebyggelsen i form av nytt busstorg  på en 
acceptabel risk på individnivå enligt RIKTSAM. Utredningen visar även att samhällsrisken 
ligger på en acceptabel nivå. Utifrån resultatet bedöms inget behov föreligga för 
riskreducerande åtgärder vid busstorget kopplat till farligt gods.  
 
Beräkningar avseende urspårningsrisken visar att risknivån är förhöjd inom delar av det 
området som planeras för nytt busstorg. Sannolikheten för att ett urspårat tåg hamnar inom 
området för busstorget bedöms som låg men kan inte uteslutas. Det finns därmed en liten 
risk att människor som befinner sig på busstorget kan skadas eller omkomma till följd av 
urspårning. För de delar av busstorget som bedöms påverkas vid en urspårning ligger risken 
inom ALARP-området, vilket innebär att riskreducerande åtgärder bör övervägas.  
 
Som underlag till bedömning om uppförandet av ett urspårningsskydd är 
samhällsekonomiskt försvarbart har en kostnad – nyttoanalys tagits fram (AFRY 2022-
06-22). Beräkningar visar att nyttan, uttryckt som samhällets betalningsvilja uppgår till 
13 000 kronor, baserat på VSL (värdet av ett statistiskt liv). Kostnader för att anlägga och 
drifta ett urspårningsskydd uppskattas till ca 8 300 000:-. Kostnaden överstiger nyttan med 
betydande marginal, även vid en känslighetsanalys. Kommunen gör därför bedömningen att 
ett fysiskt urspårningsskydd inte bör uppföras då det inte är samhällsekonomiskt 
försvarbart. Vidare gör kommunen bedömningen att det är lämpligt att planlägga för nytt 
busstorg i anslutning till järnvägen även om det finns en liten risk för att människor kan 
omkomma vid en urspårning.  
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Länsstyrelsen utläser av Trafikverkets yttrande att det finns behov av stängsling 
längs med järnvägen för att minska risken för obehöriga på spåret. 
Länsstyrelsen förutsätter att Trafikverket och kommunen är överens om hur 
stängslingen ska ske och bekostas innan detaljplanen går till antagande. Om 
stängsling ska ske inom planområdet utifrån säkerhetsskäl bör det säkerställas 
med planbestämmelse. 
 
Kommentar: Ett medfinansieringsavtal om stängsling vid stationsområdet kommer att 
upprättats mellan Trafikverket och Ängelholms kommun.  Avtalet ska beslutas om innan 
detaljplanen antas. En bestämmelse om att stängsel, mur eller plank ska finnas för att 
förhindra tillträde till järnvägsanläggning har lagts till på plankartan.  
 
Länsstyrelsens bedömning 
Länsstyrelsen menar att planhandlingarna inte visar att markens lämplighet för 
föreslagen bebyggelse säkerställts. Mot bakgrund av detta kan Länsstyrelsen 
komma att kalla in planen för prövning enligt 11 kap. PBL. Länsstyrelsen ser i 
första hand stora utmaningar avseende risk för översvämning. 
 
Kommentar: Utifrån de kompletteringar av planhandlingar som gjorts mellan granskning 
och antagande bedömer kommunen att marken är lämplig för föreslagen användning.  
 

 
Lantmäteriet, 2021-11-25 

 
Lantmäteriet har vid genomgång av planförslaget inte hittat några behov av 
kompletteringar eller justeringar av handlingarna som faller inom Lantmäteriets 
lagstadgade bevakningsområden eller får negativa effekter på ev. kommande 
fastighetsbildning.  
 
Kommentar: Synpunkten noteras 
 
Trafikverket, 2021-12-06 

Granskningshandling 

Västkustbanans och Godsstråket genom Skånes spårområde ligger intill planområdets 
västra gräns. Både Västkustbanan och Godsstråket genom Skåne är utpekade som 
riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8§ miljöbalken. Områden som är av 
riksintresse för kommunikationer ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra 
tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen.  

Trafikverket har pågående projekt för dubbelspårsutbyggnad på Västkustbanan 
Ängelholm-Helsingborg (Romares väg). 

Planområdet omges av kommunala och enskilda gator och vägar.  
 
Parkering och torg 
Direkt öster om område försett med planbestämmelse T medges utmed järnvägen 
parkering och torg. Dessa ytor måste begränsas med avseende på krav på avstånd mellan 
järnväg (spårmitt på närmsta spår) och väg/körbar yta (närmaste vägkant). Detta avstånd 
måste på aktuell plats vara minst 10 meter (förutsatt att hastighet på 
parkeringsplats/torg/körbar yta är ≤60 km/h). Om vägen/körbar yta ligger på en högre 
nivå än järnvägen och räcke saknas bör avståndet ökas med 1,5 gånger nivåskillnaden.  
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Parkering får inte heller tillåtas inom minst 15 meter från spårmitt på närmaste 
spår. Längre avstånd eller någon form av skydd kan även på detta avstånd 
behövas vid högtrafikerade banor och om tågen bromsar in vid platsen. Köryta 
inom parkeringsområde kan anläggas minst 10 meter från spårmitt på närmsta 
spår. Trafikverket vill upplysa om att vid åtgärder inom 30 meter från 
järnvägen finns en risk att exempelvis partiklar eller fallande is från inbromsade 
tåg kan orsaka skador. Trafikverket ansvarar inte för eventuella skador som kan 
uppkomma på grund av åtgärder i närhet till järnvägen. 

 
För område försett med planbestämmelse P har kommunen infört 
planbestämmelse n1 och n2 för att reglera det som anges ovan. Trafikverket 
förutsätter att område försett med dessa planbestämmelser motsvarar ovan 
angivna mått. Motsvarande avstånd för parkering och köryta/väg, som anges 
ovan, måste också säkerställas för ytor utmed järnvägen som är planlagda för 
torg.  

För både ytor försedda med planbestämmelse torg och parkering måste också 
säkerställas att ingen bebyggelse tillåts inom 30 meter från järnvägen. 
 
Trafikverket förutsätter att det som avses för område försett med 
planbestämmelse P är markparkering. 

Kommentar: Egenskapsbestämmelser som reglerar avstånd mellan spårmitt på närmsta spår 
och parkering, köryta och bebyggelse har lagts till på plankartan inom användningsområde 
TORG1. Väderskydd tillåts närmre än 30 meter från spårmitt på närmaste spår. 

Stängsel 
För att minimera risken för obehörigt spårbeträdande anser Trafikverket att 
panelstängsel ska finnas i erforderlig omfattning utmed järnvägen i anslutning 
till planområdet. Trafikverket har redan i tidigt skede (bl. a. i Trafikverkets 
yttrande över Planprogram för Ängelholm 3:136 m fl, Stationsområdet, år 2017 
samt även i samband med yttrande över detaljplan för Ängelholm 3:136  m fl) 
framfört att behov av stängsling måste utredas och säkerställas. När 
Trafikverket och kommunen är överens om hur stängsling ska ske, ska ett avtal 
tecknas mellan kommunen och Trafikverket innan detaljplanen föres till 
antagande. Stängsling ska bekostas av kommunen.  

Kommentar: Trafikverket och kommunen är överens om att stängsling ska ske längs med 
järnvägen i anslutning till planområdet. Ett medfinansieringsavtal ska tecknas mellan 
Trafikverket och Ängelholms kommun som ska beslutas om innan detaljplanen antas.  

Vegetation 
I illustrationer i planhandlingarna ses träd/vegetation i närheten av järnvägen. 
Vegetation kan påverka järnvägsanläggningen negativt, beroende på hur den 
utformas. Den kan ibland komma i strid med elsäkerhetsbestämmelserna. Träd 
och buskar kan utgöra ett problem om de står så att de skymmer sikten eller 
orsakar lövhalka. Vid nyplantering av parkträd och större buskar intill 
järnvägen måste alltid hänsyn tas till växtens storlek och utbredning som fullt 
utvecklad individ, för att undvika framtida problem. I Trafikverkets 
underlagsmaterial ”Transportsystemet i samhällsplaneringen” som finns på 
Trafikverkets hemsida (www.trafikverket.se) finns en principskiss (på sidan 

http://www.trafikverket.se/
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102) avseende avstånd till vegetation vid järnväg. Denna kan användas som 
underlag och ska efterlevas.  
 
Kommentar: Synpunkten noteras.  

 
Farligt gods 
Trafikverket vill framhålla att farligt gods ska kunna transporteras på 
Trafikverkets järnvägar. Hänsyn till farligt gods ska därmed beaktas för 
exploatering enligt de rekommendationer berörd länsstyrelse anger för 
Godsstråket genom Skåne och Västkustbanan. Trafikverket vill 
uppmärksamma att eventuella skydds/riskreducerande åtgärder som sker till 
följd av kommunal planering inte ska placeras på Trafikverkets fastighet. 
Trafikverket hänvisar i övrigt till Länsstyrelsens bedömning.  
 
Kommentar: Enligt Riskutredning, underlag till detaljplan för del av Ängelholms 3:49 m. 
fl. (AFRY 2022-04-13) ligger den planerade bebyggelsen i form av nytt busstorg  på en 
acceptabel risk på individnivå enligt RIKTSAM. Utredningen visar även att samhällsrisken 
ligger på en acceptabel nivå. Utifrån resultatet bedöms inget behov föreligga för 
riskreducerande åtgärder vid busstorget kopplat till farligt gods.  

 
Projekt för dubbelspårsutbyggnad Ängelholm-Helsingborg (Romares väg) 
Planområdet berörs av järnvägsplan och projekt för dubbelspårsutbyggnad 
Ängelholm-Helsingborg (Romares väg). Delar av de områden som kommunen 
har planlagt som torg och parkering är mark som idag finns i Trafikverkets ägo. 
Innan detaljplanen föres till antagande måste ett avtal om marköverlåtelse för 
de aktuella ytorna finnas mellan Trafikverket och kommunen.  
 
Kommentar: Ett avtal mellan kommunen och Trafikverket kommer att upprättats och ska 
beslutas om innan detaljplanen antas. Avtalet berör förvärv av delar av fastigheten 
Ängelholm 3:2 som regleras som allmän platsmark i detaljplanen. 

 
Vid dialog mellan kommunen och Trafikverkets projektorganisation för 
dubbelspårsutbyggnad Ängelholm-Helsingborg (Romares väg) har kommunen 
framfört att man önskar anpassningar i hur stängsel placeras vid det 
städutrymme som kommer att byggas inom dubbelspårsprojektet (inom norra 
delen av område försett med planbestämmelse T). Trafikverket vill tydliggöra 
att kommunen måste stå för samtliga merkostnader som dessa anpassningar 
medför, och ett avtal som reglerar finansiering och genomförande av dessa 
anpassningar/åtgärder måste finnas på plats innan detaljplanen föres till 
antagande. Dessa anpassningar i hur stängsel placeras medför också att ett 
avtalsservitut måste upprättas, så att Trafikverket får tillträde till städutrymmet. 
Även avtalsservitut måste finnas på plats innan detaljplanen föres till 
antagande.  
 
Kommentar: Ett medfinansieringsavtal om stängsling vid stationsområdet mellan kommunen 
och Trafikverket är upprättat och beslutat om. Särskilda kostnader för stängsling vid 
TRVs städutrymme regleras i samband med markförvärvet, dvs i köpeavtalet. Ett köpeavtal 
mellan kommunen och Trafikverket håller på att upprättas och kommer beslutas om i 
samband med beslut om antagande av detaljplanen i kommunfullmäktige.  
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I dialog med Trafikverkets projektorganisation för dubbelspårsutbyggnad 
Ängelholm-Helsingborg (Romares väg) har kommunen framfört att man 
eventuellt önskar uppföra plank ut mot järnvägen, inom det nu aktuella 
planområdet. Kommunen skriver också i planbeskrivningen att det planeras för 
någon form av avskärmning eller plank mellan busstorget och järnvägen. 
Trafikverket vill uppmärksamma kommunen på att plank/staket etc måste 
uppföras på egen fastighet och med en sådan placering (minst en meter från 
fastighetsgräns) att både uppförande och underhåll kan ske från egen fastighet. 
Plank och dess grundkonstruktion ska dimensioneras för att klara vindlaster 
och lufttryck enligt TDOK 2016:0204. Vid placering av plank eller liknande 
utmed järnväg ska även exempelvis Elsäkerhetsverkets föreskrifter samt 
Trafikverkets krav och föreskrifter i övrigt uppfyllas. 

Kommentar: Synpunkten noteras.  
 
Inom planområdet finns mark som Trafikverket har tillfällig nyttjanderätt för, 
inom ramen för järnvägsplan för dubbelspårsutbyggnad Ängelholm-
Helsingborg (Romares väg). Trafikverkets har rätt att nyttja denna mark till 
2024-08-03. 
 
Kommunen skriver i planbeskrivningen att gång- och cykeltunneln till 
Trafikverksskolan kommer att få ny gestaltning i samband med 
dubbelspårsprojektet. Trafikverket vill förtydliga att det är den västra delen av 
tunneln som byggs om inom ramen för dubbelspårsprojektet, på den östra 
delen görs inga förändringar.  
 
Kommentar: Enligt den information kommunen fått av dubbelspårsprojektet tidigare så 
kommer både ny och befintlig tunnel att få en gemensam gestaltning vad gäller ytskikt och 
belysning i tunneln. Det är den förändringen som beskrivs i planbeskrivningen.  
 
Fördröjningsmagasin utmed järnvägen 
Beträffande dagvattenmagasin utmed järnvägen (planbestämmelse fördröjning) 
ser Trafikverket att det skulle kunna vara möjligt att förlägga dagvattenmagasin 
inom det aktuella området, men för att kunna ta slutlig ställning till möjlighet 
och lämplighet för åtgärden behövs mer underlag, liknande de resonemang 
som fördes i samband med Trafikverkets yttrande över detaljplan för 
Ängelholm 3:136 m fl. 
 
Vi framförde då att dagvattenmagasinen måste placeras minst 10 meter från 
spårmitt på närmsta spår. Överkant på magasinen får inte ligga högre upp än 1 
meter under rälsens underkant. Dagvattenmagasinen måste både kunna 
uppföras och underhållas från egen fastighet. Arbete, både avseende 
uppförande och drift/underhåll måste ske på sådant avstånd och sätt att 
tågtrafiken inte påverkas. För arbete i järnvägens närhet gäller TDOK 
2016:0289.  
 
För att Trafikverket ska kunna bedöma åtgärdens möjlighet och lämplighet 
behöver vi ta del av typsektioner för området mot järnvägen, som visar hur 
detta område, inklusive dagvattenmagasinen, förhåller sig till 
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järnvägsanläggningen. Även sektion för hur schakterna hanteras i byggskedet 
behövs.  
 
Om dagvattenmagasinen inte ska ha ett tätt utförande (om de har en 
infiltrerande funktion) önskar Trafikverket ta del av en beskrivning för hur 
dagvattenmagasinen påverkar omgivningen. Dagvattenhanteringen får inte 
påverka eller innebära ett tillskott av vatten till Trafikverkets dränering. Det 
behöver också framgå vad som händer och hur det ska hanteras om 
dagvattenmagasinen blir fulla, det blir fel på anläggningen, anläggningen 
svämmar över eller liknande.  

 
Med avseende på närheten till järnvägsanläggningen kan Trafikverket komma 
att ställa krav på bevakning av genomförandet, om åtgärderna bedöms möjliga 
att genomföra. Behov av bevakning kan vi ta ställning till efter att ha tagit del 
av kompletterande material enligt ovan.  
 

Då detaljplanen medger förläggning av fördröjningsmagasin utmed järnvägen måste 
möjlighet och lämplighet för förläggning av sådana på aktuell plats vara färdigutrett innan 
detaljplanen föres till antagande. Trafikverket förutsätter att vi får ta del av underlag enligt 
ovan för att kunna ta ställning till åtgärdens möjlighet och lämplighet och att detaljplanen 
vid behov anpassas innan den föres till antagande.   

 

Kommentar: Trafikverket har delgivits underlag i form av sektioner och planer som beskriver 
dagvattenmagasinens utformning och placering. I dialog med Trafikverket har område för fördröjning av 
dagvatten inom användningsområde Torg begränsats med ett minsta avstånd på 20 meter från spårmitt på 
närmsta spår. Avståndet har reglerats med en egenskapsbestämmelse på plankartan.  

 
Luftfart 
Detaljplanen ligger inom den MSA-påverkande zonen för Ängelholms, Halmstads och 
Ljungbyheds flygplatser. Flygplatserna är sakägare och ska därför beredas möjlighet att yttra 
sig om bebyggelse högre än 20 meter tillåts. Likaså ska LFV och Försvarsmakten, i 
egenskap av sakägare, ges möjlighet att yttra sig över detaljplanen. 

Detaljplanen ligger dessutom inom hinderfrihetsytan för Ängelholms flygplats som är av 
riksintresse. Trafikverket kräver därför att kommunen låter göra en flyghinderanalys som 
skickas till berörda flygplatser, om bebyggelse högre än 20 meter tillåts.  

Med avseende på att detaljplanen ligger inom hinderfrihetsytan för Ängelholms flygplats, 
som är av riksintresse, anser Trafikverket att detaljplanen ska regleras med avseende på 
högsta totalhöjd för de ytor inom vilka viss typ av bebyggelse kan tillåtas.   

 

Kommentar: Synpunkten noteras. Det anses inte vara nödvändigt att reglera totalhöjd i 
detaljplanen då den inte medger bebyggelse i någon större utsträckning. Bebyggelse är även 
begränsad genom egenskapsbestämmelser på plankartan till ytor som ligger minst 30 meter 
från spårmitt på närmaste spår. Om det skulle bli aktuellt med kompletterande bebyggelse 
som överstiger 20 meter inom användningsområde Torg eller Parkering så är detta 
bygglovspliktigt och i så fall görs en flyghinderanalys i bygglovet. Totalhöjd anges därför inte i 
detaljplanen.  
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Övrigt 
Med avseende på närhet till järnvägsanläggningen förutsätter Trafikverket att vi 
blir hörda i bygglov och/eller marklov för åtgärder utmed järnvägen.  
 
Med avseende på närheten till järnvägsanläggningen kan Trafikverket komma 
att behöva bevaka projektering och genomförande av åtgärder i järnvägens 
närhet, så som fördröjningsmagasin etc. 
 
Då Trafikverket har synpunkter och krav som påverkar statlig anläggning 
(Västkustbanan och Godsstråket genom Skåne), förutsätter Trafikverket att vi 
får ta del av reviderade planhandlingar och underlag enligt ovan, i god tid innan 
detaljplanen föres till antagande.  
 
Då detaljplanen förutsätter åtgärder som kräver avtal mellan Trafikverket och 
kommunen, ska dessa avtal (avtal om marköverlåtelse, avtalsservitut och avtal 
som reglerar finansiering och genomförande av bl. a. anpassning av stängsel i 
anslutning till Trafikverkets städutrymme) vara tecknade innan detaljplanen 
föres till antagande.  
 
I illustrationsplanen visas exempelvis en väg för hämtning/lämning och en yta 
för cykelparkering utmed plattformen norr om stationshuset. Dessa områden 
ligger utanför den nu aktuella detaljplanen, men Trafikverket vill ändå påtala 
vikten av att kommunen och Trafikverket har fortsatt dialog kring placering 
och utformning av dessa ytor med avseende på de ytor som Trafikverket 
behöver för plattform, väderskydd, belysning etc. samt behov av samordning 
mellan kommunen och Trafikverket avseende ledstråk etc. 
 
Kommentar: Synpunkterna noterade.  
 

KOMMUNALA, MELLANKOMMUNALA OCH REGIONALA ORGAN 
LEDNINGSÄGARE 
Bjäre Kraft, 2021-11-11 
Bjäre Kraft har fiberkanalisation på detaljplaneområdet. Önskar ni kartunderlag 
på fiberkanalisationen önskar jag att ni lägger in ett ärende i ledningskollen.se 
Bjäre Kraft yrkar på att kommunen/exploatören står för kostnaden för ev. flytt 
av befintlig utrustning men att Bjäre Kraft ska utföra flytten. I utbyggnadskedet 
vill Bjäre Kraft samförlägga fiber med andra ledningsägare. Bjäre Kraft 
erbjuder fiber till samtliga fastighetsägare i området. 
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. Kommunen bekostar byggnation av allmän plats, 
där eventuell flytt av befintliga ledningar ingår.  
 
Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR), 2021-12-03 
NSR står fast vid de synpunkter som lämnades i samband med samråd som 
genomfördes under april/maj 2020. NSR vill betona att det är viktigt att 
avfallsutrymmen placeras och utformas i enlighet med gällande 
renhållningsordning för Ängelholms kommun. 
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Kommentar: Synpunkterna är noterade. Planbeskrivningen kompletteras med en text om att 
eventuella avfallsutrymmen ska utformas i enlighet med renhållningsordning för Ängelholms 
kommun.  
 

SAKÄGARE OCH ÖVRIGA   
Boende på Allmogegatan 71, 2021-11-25 
JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN. 

 
Det finns mycket att säga om planen. Planen är omfattande med olika 
ägoförhållanden i området  och med stora förändringar i vägnätet, flytt av 
busstorg, flytt av parkering vid stationen, flytt av gångtunnel och ett nytt 
kontorskomplex (stadshuset) på stationsområdet.  
 
Blir ett intrång i vår stadsmiljö där bland bl. a. grönområden ska bevaras. 
Negativ miljö och hälsopåverkan och sämre livskvaliteter framför allt för de 
boende i området.  
 
Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl.a. hållplatser för de gröna bussarna, 
de gula bussarna, för ersättningsbussar samt handikapplatser, hämtaupp- och 
släppaav- platser, taxiplatser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, 
pumpadäckmöjligheter, cykelplatser, el-cykel- och elbilsplatser, Pyttetåget och 
att gående samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att 
vistas i.  
 
Kommentar: De funktioner som idag finns på delar av den ytan som avsätts för nytt busstorg i 
detaljplanen planeras flytta norr om stationshuset. Här kommer finnas plats för 
korttidsparkering, handikapparkering, taxizon, cykelparkering och ersättningsbussar. 
 
Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. Säkerhet, trygghet och 
framkomlighet för bl.a. personer med funktionsvariation, pendlare, passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand! Diverse riskbedömnings-
utredningar som t.ex. farligt gods och översvämnings har gjorts. Bara det säger 
ju att det INTE borde byggas överhuvudtaget mer i stationsområdet. 
 
Transporter står för 30% av utsläppen i Sverige och Ängelholm. Netto-Noll-
utsläppen av växthusgaser skall vara i mål år 2045 och mycket viktigt är det att 
klimatpolitiska arbetet i Ängelholm och dess vision skall ske på vetenskapliga 
grund. En fråga i anslutning till Ängelholms klimat; Klimatsäkrar Ängelholm 
sin stadskärna? Det behövs med och bredare åtgärder, sommarens regnkaos i 
Gävle är bevis på detta.   
 
Med kommande trängare och tuffare MILJÖ- OCH KLIMATMÅL kommer 
vi behöva ha ett stationsområde som kan växa. Med det menas inte fler 
byggnader utan BEVARA ÖPPENHETEN OCH TILLGÄNGLIGHETEN. 
Nu och i framtiden behöver vi ha ett välfungerande stationsområde.  
Om POLITIKERNA TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG så 
bygg stadshuset och Campus Ängelholm och annan skolverksamhet på gamla 
tekniska kontorets plats/Batterifabrikens parkering. Behöver då inte flytta 
bussterminalen 50-100 meter (för att få plats med stadshuset) till en betydligt 
mindre yta söder om järnvägsstationen. Kommunen säger och skriver i ALLA 
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sina inlägg att de vill minska trafiken i och igenom stan. Jag/vi får inte ihop 
den ekvationen.  
 
Många Ängelholmare vill fortsätta att ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söder och strävar 
efter. Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta, den är 
mycket omtyckt, uppskattad, och numera världsberömd i och med 
Kattegattsleden. Bahnhofs parkering, med dess många TRÄD behöver då inte 
skövlas, kan bli en FÖRLÄNGNING av Järnvägsparken med t.ex. 
uteväntplatser, lekplats, utegym, hundrastgård, SKOLGÅRD och Foodtrucks.  
 
Kommentar: En smal remsa längs med parken kommer behöva tas i anspråk för att kunna 
bredda gång- och cykelbanan längs med nuvarande Industrigata/kommande Järnvägsgata. 
Intrången bedöms som motiverat då det bidrar till ökas trygghet för oskyddade trafikanter i 
området. 
 
Varför tror nu att MÅNGA vill bo och besöka och turista och flytta sina 
företag/verksamheter till Ängelholm? Jo, det är för att Ängelholm är en idyll, 
en liten stad som inte behöver/kräver en storstadspuls som många andra orter 
har. VI GILLAR/ÄLSKAR grönskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, 
friheten, småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, 
havet och alla GÅNG-  OCH CYKELSTRÅK inkl. Pyttebron. Ja, listan kan 
göras lång. FÖRSTÖR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade 
 
 
KAN Allservice AB, 2021-11-28 
Klippanvägens förlängning genom Pyttebroområdet är en dålig kortsiktig 
lösning. Detta kommer bara leda till två trafikerade leder i centrum samt 
minska de centrala grönområdena och lugnet. Kommunen har inte gjort 
tillräckliga utredningar av intressantare långsiktiga lösningar som en ringled, 
eller åtgärder som gör att det inte behövs några nya bilvägar alls. Båda delar är 
modernare, trevligare, hälsosammare lösningar för de boende i Ängelholms 
stad. Mycket inkompetent kommunledning.  
 
Kommentar: Ovanstående yttrande berör inte detaljplanen för del av Ängelholm 3:49 m.fl. 
utan detaljplanen för Ängelholm 3:28 m.fl. Yttrandet är vidarebefordrat till detaljplanens 
handläggare för kännedom.  
 
Boende på Sockerbruksgatan 13 C, 2021-12-03 
JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN 
 
Detaljplan 3:49 m. fl. Stationsområdet Ängelholm har inte förekommit tidigare 
utan varit en del av 3:136. Yttrande på den detaljplanen  pågick framtill 211102. 
I detaljplan 3:136 finn även byggnation inom stationsområdet upptaget vilket 
nu inte finns med i 3:49. Även detaljplan för 3:28 m. fl. Centrum-
Nybroområdet är också nu ute för granskning. Mycket att sätta sig in i för 
engagerade kommuninvånare. 
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Detaljplanen genomförande bedöms inte få sådan betydande miljöpåverkan 
som åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap § 34 eller Miljöbalken 6 kap § 11 enligt 
planförslaget. Det kommer genomförandet av detaljplanen att få: Det nya 
busstorget söder om Stationsbyggnaden vid mittövergången till spåren 
kommer att ligga nära ån där Järnvägsgatan möte Landshövdingevägen. Här 
måste strandskyddet gälla då avståndet på närmsta delen till Rönne å är mindre 
än 50 m från området.  
 
Kommentar: De södra delarna av planområdet ligger inom det generella strandskyddet för Rönne 
å, vilket omfattar ett område inom 100 meter från strandlinjen. Strandskyddet är upphävt för 
aktuellt område men återinträder vid upprättandet av en ny detaljplan. Detaljplanen föreslår att 
strandskyddet upphävs. Det området där strandskyddet upphävs är idag till stora delar planlagt 
som kvartersmark. Planförslaget innebär att stora delar av området kommer planläggas som 
allmän plats, vilket bättre säkerställer allmänhetens tillgång till strandområdet. 
 
På det planerade busstorget till ytan mycket mindre än det nuvarande måste 
många resenärer mötas. Ingen beräkning har gjorts på hur många tågresenärer 
som åker buss till och ifrån busstationen. Många kommer till stationen 
cyklandes, gåendes eller blir skjutsade. Det blir de oskyddade trafikanterna som 
får del området  vid mittövergången med bussarna. Trafikfarligt och olämpligt 
för människors hälsa dessutom.  

 
Det nuvarande busstorget med takförsedda miniväntplatser har ett optimalt 
läge vid plattform 1 som kommer att vara kvar och förlängas. De större långa 
och tunga regionbussarna behöver plats för angöring. När busschaufförerna 
sedan skall gör en vänstersväng ut från området ser det ut att vara en 
omöjlighet. En skrivbordsprodukt som inte är anpassad efter verkliga 
förhållanden.  
 
Kommentar: Trafikutredning Järnvägsgatans förlängning - Bussterminal Ängelholms kommun, 
Atkins 2021-04-07 har tittat på utrymmesbehovet för nytt busstorg. I utredningen tar man 
även höjd för ett ökat resande, exempelvis möjliggörs för fyra hållplatslägen för regionbuss, 
jämfört med dagens 3. 

 
Utsikten från mittperrongen mot staden, än, järnvägsparken och bron kommer 
att skymmas av bussarna. Istället kunde här finnas öppen yta och lite längre 
bort cykelgarage, plats för el-cyklar, mopeder, korttidsparkering, 
handikapplatser etc.  
 
På området skall tunnel till Järnvägsmuseet och skogen finnas. Det innebär 
nivåskillnader på området för framkomlighet till den. Även parkering för 
besökare till Järnvägsmuseet och andra bör finnas här.  
 
För de som kommer med bil söder ifrån behövs parkeringsalternativ till 
parkeringshus och billigare alternativ för pendling skall gå ihop ekonomiskt. 
De söder ifrån skall inte behöva köra förbi stationen för att parkera och väldigt 
många kommer till stationen söderifrån.  
 
Ny vägsträckning kommer att byggas enl. plan. Det innebär stora markarbeten 
över och under mark där det finns många ledningar (el, värme o telenät) som 
måste flyttas. Ett kostsamt och onödigt projekt. Att ändra Järnvägsgatan här 
blir intrång på befintlig parkmiljö och planen behöver därför göras om. Då den 
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nya sträckningen av Järnvägsgatan dras behöver det nuvarande busstorget tas i 
anspråk och flyttas. Det finns plats för alternativa lösningar och en 
vägdragning som tillåter busstorget att vara kvar.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Stationsområdet Ängelholm (från 1800-talets slut) är en av de få bevarade 
sammanhållna järnvägsmiljöer som finns kvar och området har miljö klass 1 
vilket innebär att den är oersättlig och av riksintresse. Ökningen av trafiken i 
dess närmiljö får därmed en stor negativ påverkan på byggnaderna. Resenärer 
och många med dem kan få en plats att ta del av denna unika kulturmiljö. En 
bred stadsgata här förstör för all framtid det som är av riksintresse och en stor 
del av Ängelholms historia och hjärta. Framför en av byggnaderna Bahnhof 
finns trädplantering med ett 25-tal relativt unga träd som behövs för miljön 
och klimatet.  
 
Kommentar: Kommunens bedömning är att detaljplanen inte kommer påverka befintlig 
kulturmiljöskyddad bebyggelse i anslutning till planområdet negativt. 
 
En ny park planeras på ett område som inte geografiskt hänger samman med 
detaljplanen. Vad är tanken med den? Parkområdet borde istället finnas inom 
stationsområdet och då företrädesvis vid Bahnhof så den unika miljön kan 
tillvaratas med befintliga träd. En huvudgata här framför byggnaderna kommer 
att förstöra det karaktäristiska området med oersättliga värden för kultur och 
miljö.  
 
Kommentar: Området som planläggs som park i detaljplanen ska bli stationsområdets nya 
stadsdelspark. I planbeskrivningen redovisas ett förslag på hur parken skulle kunna se ut. 
Planering och genomförande av parken sker efter att detaljplanen fått laga kraft.   

 
Området ägs av flera markägare och kommunen måste ifall planen blir 
verklighet lösa in fastigheter och markområden till en okänd summa. Detta 
projekt med ny bred gata, alla markarbeten, byggnation (busskurer) har inte 
kostnadsberäknats. Att inte byggnation finns med överhuvudtaget i denna plan 
är anmärkningsvärt då byggnation planeras alldeles in till denna gestaltning. I 
detta planprogram tas inte några initiativ till framtiden om ett klimatneutralt 
och fossilbränslefritt Skåne/Ängelholm 2030. 
 
Stadens identitet som en lugn, trygg, vacker, mindre stad med närhet till ån 
måste tas tillvara och inte förstöras av nya bilvägar genom centrala delar av 
stan och där stationsområdet blir föremål för exploatering.  
 
Det finns mycket att säga om planen. Planen är omfattande med olika 
ägoförhållanden i området  och med stora förändringar i vägnätet, flytt av 
busstorg, flytt av parkering vid stationen, flytt av gångtunnel och ett nytt 
kontorskomplex (stadshuset) på stationsområdet. Busstorget har nyligen 
iordning till det bättre för många. ALLT är samlat på ett ställe.  
 
Personer med funktionsvariation och ev. dess ledsagare har anpassat sig och 
tagit det nuvarande tåg- och bussområdet till sitt hjärta. Bra med plats och 
möjligheter att vara kreativ och hjälpsam. VARFÖR göra det ytterligare svårt 
och komplicerat för hen? 
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Vi som pendlare och passerar järnvägsområdet och järnvägsparken flera gånger 
varje dag, vi ser, lägger märke till och uppskattar att det finns ”space” och fri 
sikt för att kunna ta sig fram och hamna rätt. Blir ett intrång i vår stadsmiljö 
där bland bl. a. grönområden ska bevaras. Bevara öppenheten och 
tillgängligheten så minskar otryggheten, ”tillhåll”, skadegörelse och 
nedskräpning.  
 
Varför SLÖSA med våra skattepengar och utmana TÅLAMODET hos oss 
som passerar och pendlar NÄR DET FUNGERAR BRA. 
 
De senaste åren har och kommer vi tacklas med dubbelspårsbyggnationen och 
dess kringområden och dennes tunga trafik och oväsen. Plus all tung trafik 
som passerar dag som natt till t.ex. nybyggena på parallelltrapetsen, på förde 
detta badhustomten och före detta Scantomten. DET KOMMER ATT 
FORTSÄTTA i många år framöver, om omläggning av busstorget görs och 
stadshuset byggs och om Klippanvägen förläggning blir av. Ska vi behöva 
vistas i en BYGGARBETSPLATS på vår fritid och när vi åker till och från 
skola och jobb? SNÄLLA SKONA OSS FRÅN DET. 
 
Konsekvenser blir negativa för miljö och hälsopåverkan och sämre 
livskvaliteter framför allt för de boende i området. VARFÖR vända upp och 
ner på ALLT och skapa KAOS och förvirring och irritation BARA för att ett 
stadshus ska få plats? Stadshuset borde definitivt INTE byggas i 
järnvägsområdet där ytorna är begränsade.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl.a. hållplatser för de gröna bussarna, 
de gula bussarna, för ersättningsbussar samt handikapplatser, hämtaupp- och 
släppaav- platser, taxiplatser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, 
pumpadäckmöjligheter, cykelplatser, el-cykel- och elbilsplatser, Pyttetåget och 
att gående samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att 
vistas i.  
 
Kommentar: De funktioner som idag finns på delar av den ytan som avsätts för nytt busstorg i 
detaljplanen planeras flytta norr om stationshuset. Här kommer finnas plats för 
korttidsparkering, handikapparkering, taxizon, cykelparkering och ersättningsbussar. 
 
Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. Säkerhet, trygghet och 
framkomlighet för bl.a. personer med funktionsvariation, pendlare, passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand.  
 
Diverse riskbedömningsutredningar som t.ex. farligt gods och översvämnings 
har gjorts. Om olyckan skulle vara framme i järnvägsområdet blir det rejält 
trångt och smalt för andra utryckningsfordon att ta sig fram till bl.a. 
Sockerbruksområdet (gamla och nya) och Saftstationen. Då blir också 
framkomligheten för bussar, bilister, cyklister och gående riskfylld och svår.  
 
Trafiken har redan ökat i stationsområdet och beräknas öka med 20-40%. 
Antalet gångtrafikanter och cyklister kommer också att öka. Bara det säger ju 
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att det INTE borde byggas överhuvudtaget mer i 
järnvägsområdet/stationsområdet.  
 
Utsläppen måste minska NU. Den globala uppvärmningen går för snabbt. Vi 
utsätt för oförutsägbara händelser såsom t.ex. skyfall, bränder, torka och 
översvämningar. Ni och vi tillsammans måste agera NU. Trafiken står för 30% 
av utsläppen i Sverige och Ängelholm. Netto-Noll-utsläppen av växthusgaser 
skall vara i mål år 2045 och mycket viktigt är det att klimatpolitiska arbetet i 
Ängelholm och dess vision skall ske på vetenskapliga grund. En fråga i 
anslutning till Ängelholms klimat; Klimatsäkrar Ängelholm sin stadskärna? Det 
behövs med och bredare åtgärder, sommarens regnkaos i Gävle är bevis på 
detta.  
 
Kommentar: Detaljplanen reglerar fördröjning av dagvatten och visar också på att området som 
planläggs är robust och kan klara större regn i form av skyfall utan att det påverkar befintlig 
eller tillkommande bebyggelse negativt. 
 
Om Järnvägsgatan/Industrigatan rätas ut genererar det bl.a. tyvärr högre 
hastigheter. Med andra ord, bevara nuvarande kurva/sväng vid 
Sockerbruksgatan, får då en behagligare och säkrare miljö att vistas i. 
Kombinationen utav åtgärder som underlättar för gående och cyklister och 
kollektivtrafik genererar en lugnare stadsmiljö med färre olyckstillbud.  
 
Kommentar: Järnvägsgatans nya sektion bedöms bidra till en ökad trygghet och säkerhet för 
oskyddade trafikanter samt till en mer attraktiv stadsmiljö. Den del av Järnvägsgatan som 
omfattas av denna detaljplan ersätter befintlig Industrigata på samma sträcka. Industrigatan 
består idag av en ca 7 meter bred körbana samt gång- och cykelbana som delar på en yta som är 
ca 2,8 meter bred i direkt anslutning till körbanan. Järnvägsgatans nya sektion föreslår en 
körbana som är 6,5 meter bred, en skiljeremsa som är 3 meter bred för plantering och hantering 
av dagvatten samt en separerad gång- och cykelbanan som är 4 meter bred. Gatans totala bredd 
ökar men till förmån för de oskyddade trafikanterna samt för att möjliggöra en grön stadsgata. 
 
Med kommande trängare och tuffare MILJÖ- OCH KLIMATMÅL kommer 
vi behöva ha ett stationsområde som kan växa. Med det menas inte fler 
byggnader utan BEVARA ÖPPENHETEN OCH TILLGÄNGLIGHETEN. 
Nu och i framtiden behöver vi ha ett välfungerande stationsområde.  
 
Denna miljö är viktig att ta hand om på ett hållbart sätt så att även framtidens 
människor kan få uppleva den. Tänk framtid: Bevara öppenheten, 
välkomnandet och möjligheten för kollektivtrafiken att växa med t.ex. fler 
busslinjer. Om politikerna tänker om och verkligen bryr sig så bygg inte en stor 
arbetsplats som ett stadshus i stationsområdet då det genererar mycket mer 
trafik. Ängelholms centrum har och har haft diverse vägarbeten och mycket 
tung trafik bl.a. pga. diverse rivningar och nybyggnation i många år nu, ca 10 
år. Med alla dessa planer som kommunen vill så  kommer Ängelholm vara en 
byggarbetsplats i minst 10 år till. Med andra ord ca. 20 år.1/4 av ett liv kommer 
vi som bor i centrum ha tung trafik och vägarbeten in på husknuten och i vår 
närmiljö. Många av förslagen kommer INTE från oss som bor i centrum för 
VI VET HUR BRA DET REDAN ÄR.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
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Kommunen skriver i alla sina inlägg att de vill minsk trafiken i och genom stan.  
Jag/vi får inte ihop den ekvationen. Bygg istället Campus Ängelholm och 
annan skolverksamhet och t. ex. en konsertsal/hall på gamla tekniska kontorets 
plats/Batterifabrikens parkering. Då behöver vi verkligen fortsätta och ha 
Pytteleden och Pyttebron BILFRI för alla barn och ungdomar och för ALLA 
andra också såklart. Då främjar vi cykelanvändningen och att röra på sig. 
Behöver då inte flytta bussterminalen 50-100 meter (för att få plats med 
stadshuset) till en betydligt mindre yta söder om järnvägsstationen och inkräkta 
på Järnvägsparken. Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta, 
den är mycket omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och 
med Kattegattsleden. Denna utomhusmötesplats är en grönskande, svalkande, 
lättillgänglig, vacker välkomnande, öppen och helt underbar plats. Många äldre 
med eller utan sina rollatorer tar sina dagliga promenader runt och i 
Järnvägsparken. Ta INTE den glädjen ifrån dem.  
 
Kommentar: En smal remsa längs med parken kommer behöva tas i anspråk för att kunna 
bredda gång- och cykelbanan längs med nuvarande Industrigata/kommande Järnvägsgata. 
Intrången bedöms som motiverat då det bidrar till ökas trygghet för oskyddade trafikanter i 
området. 
 
Vi uppskattar mycket den kulturella betydelsen som parken och stationshuset 
och omgivningarna innebär för stationsområdet. Bahnhofs parkering med dess 
många träd behöver då inte skövlas, kan bli en förlängning av Järnvägsparken 
med t.ex. ute-väntplatser, lekplatser, ute-gym, hundrastgård, skolgård och 
foodtrucks. Vi äldre och även yngre hade uppskattat att ha ett ”utomhus-
väntplats-område” nära järnvägsstationen. BLIR DÅ EN ATTRAKTIV OCH 
POPULÄR MÖTESPLATS.  
 
Många Ängelholmare vill fortsätta att ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söder och strävar 
efter. Behåll utbudet av diverse affärer runt t.ex. Storgatan och Östergatan och 
Nya Torg och Villan så att vi slipper ett ÖDE OCH TOMT city. Varför tror 
nu att MÅNGA vill bo och besöka och turista och flytta sina 
företag/verksamheter till Ängelholm? Jo, det är för att Ängelholm är en idyll, 
en liten stad som inte behöver/kräver en storstadspuls som många andra orter 
har. VI GILLAR/ÄLSKAR grönskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, 
friheten, småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, 
havet och alla GÅNG-  OCH CYKELSTRÅK inkl. Pyttebron. Ja, listan kan 
göras lång. FÖRSTÖR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM. Ni säger att ni lyssnar och tar tillvara 
invånarnas synpunkter och idéer, nu kan NI bevisa det.  
 
Ett förslag: Bygg STADSHUSET på Södra Sjukhusområdet.  
  

Kommentar: Synpunkterna är noterade. 

 
Boende på Allmogegatan 71,  2021-12-03 
JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN 

 
Det finns mycket att säga om planen. Planen är omfattande med olika 
ägoförhållanden i området  och med stora förändringar i vägnätet, flytt av 
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busstorg, flytt av parkering vid stationen, flytt av gångtunnel och ett nytt 
kontorskomplex (stadshuset) på stationsområdet.  
 
Personer med funktionsvariation och ev. dess ledsagare har anpassat sig och 
tagit det nuvarande tåg- och bussområdet till sitt hjärta. Bra med plats och 
möjligheter att vara kreativ och hjälpsam. VARFÖR göra det ytterligare svårt 
och komplicerat för hen? 
 
Blir ett intrång i vår stadsmiljö där bland bl. a. grönområden ska bevaras. 
Negativ miljö och hälsopåverkan och sämre livskvaliteter framför allt för de 
boende i området.  
 
Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl.a. hållplatser för de gröna bussarna, 
de gula bussarna, för ersättningsbussar samt handikapplatser, hämtaupp- och 
släppaav- platser, taxiplatser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, 
pumpadäckmöjligheter, cykelplatser, el-cykel- och elbilsplatser, Pyttetåget och 
att gående samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att 
vistas i.  
 
Kommentar: De funktioner som idag finns på delar av den ytan som avsätts för nytt busstorg i 
detaljplanen planeras flytta norr om stationshuset. Här kommer finnas plats för 
korttidsparkering, handikapparkering, taxizon, cykelparkering och ersättningsbussar. 
 
Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. Säkerhet, trygghet och 
framkomlighet för bl.a. personer med funktionsvariation, pendlare, passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand.  
 
Diverse riskbedömningsutredningar som t.ex. farligt gods och översvämnings 
har gjorts. Bara det säger ju att det INTE borde byggas överhuvudtaget mer i 
stationsområdet. 
 
Transporter står för 30% av utsläppen i Sverige och Ängelholm. Netto-Noll-
utsläppen av växthusgaser skall vara i mål år 2045 och mycket viktigt är det att 
klimatpolitiska arbetet i Ängelholm och dess vision skall ske på vetenskapliga 
grund. En fråga i anslutning till Ängelholms klimat; Klimatsäkrar Ängelholm 
sin stadskärna? Det behövs med och bredare åtgärder, sommarens regnkaos i 
Gävle är bevis på detta.  
 
Med kommande trängare och tuffare MILJÖ- OCH KLIMATMÅL kommer 
vi behöva ha ett stationsområde som kan växa. Med det menas inte fler 
byggnader utan BEVARA ÖPPENHETEN OCH TILLGÄNGLIGHETEN. 
Nu och i framtiden behöver vi ha ett välfungerande stationsområde.  
 
Tänk framtid: Bevara öppenheten, välkomnandet och möjligheten för 
kollektivtrafiken att växa med t.ex. fler busslinjer.  
 
Kommentar: Trafikutredning Järnvägsgatans förlängning - Bussterminal Ängelholms kommun, 
Atkins 2021-04-07 har tittat på utrymmesbehovet för nytt busstorg. I utredningen tar man 
även höjd för ett ökat resande, exempelvis möjliggörs för fyra hållplatslägen för regionbuss, 
jämfört med dagens 3. 
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Om POLITIKERNA TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG så bygg 
inte en stor arbetsplats som ett stadshus i stationsområdet då det genererar 
mycket mer trafik. Ängelholms centrum har och har haft diverse vägarbeten 
och mycket tung trafik bl.a. pga. diverse rivningar och nybyggnation i många år 
nu, ca 10 år. Med alla dessa planer som kommunen vill så  kommer Ängelholm 
vara en byggarbetsplats i minst 10 år till. Med andra ord ca. 20 år. 1/4 av ett liv 
kommer vi som bor i centrum ha tung trafik och vägarbeten in på husknuten 
och i vår närmiljö. Många av förslagen kommer INTE från oss som bor i 
centrum för VI VET HUR BRA DET REDAN ÄR.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Kommunen skriver i alla sina inlägg att de vill minsk trafiken i och genom stan.  
Jag/vi får inte ihop den ekvationen. Bygg istället Campus Ängelholm och 
annan skolverksamhet och t. ex. en konsertsal/hall på gamla tekniska kontorets 
plats/Batterifabrikens parkering. Då behöver vi verkligen fortsätta och ha 
Pytteleden och Pyttebron BILFRI för alla barn och ungdomar och för ALLA 
andra också såklart. Behöver då inte flytta bussterminalen 50-100 meter (för att 
få plats med stadshuset) till en betydligt mindre yta söder om järnvägsstationen 
och inkräkta på Järnvägsparken.  
 
Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta, den är mycket 
omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och med 
Kattegattsleden. Bahnhofs parkering med dess många träd behöver då inte 
skövlas, kan bli en förlängning av Järnvägsparken med t.ex. ute-väntplatser, 
lekplatser, ute-gym, hundrastgård, skolgård och foodtrucks.  
 
Kommentar: En smal remsa längs med parken kommer behöva tas i anspråk för att kunna 
bredda gång- och cykelbanan längs med nuvarande Industrigata/kommande Järnvägsgata. 
Intrången bedöms som motiverat då det bidrar till ökas trygghet för oskyddade trafikanter i 
området. 
 
Många Ängelholmare vill fortsätta att ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söder och strävar 
efter. Varför tror nu att MÅNGA vill bo och besöka och turista och flytta sina 
företag/verksamheter till Ängelholm? Jo, det är för att Ängelholm är en idyll, 
en liten stad som inte behöver/kräver en storstadspuls som många andra orter 
har. VI GILLAR/ÄLSKAR grönskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, 
friheten, småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, 
havet och alla GÅNG-  OCH CYKELSTRÅK inkl. Pyttebron. Ja, listan kan 
göras lång. FÖRSTÖR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Boende på Östra Kyrkogatan 4, 2021-12-03 
JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN. 
 
Det finns mycket att säga om planen. Planen är omfattande med olika 
ägoförhållanden i området  och med stora förändringar i vägnätet, flytt av 
busstorg, flytt av parkering vid stationen, flytt av gångtunnel och ett nytt 
kontorskomplex (stadshuset) på stationsområdet 
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Området ägs av flera markägare och kommunen måste ifall planen blir 
verklighet lösa in fastigheter och markområden till en okänd summa. Detta 
projekt med ny bred gata, alla markarbeten, byggnation (busskurer) har inte 
kostnadsberäknats. Att inte byggnation finns med överhuvudtaget i denna plan 
är anmärkningsvärt då byggnation planeras alldeles in till denna gestaltning. I 
detta planprogram tas inte några initiativ till framtiden om ett klimatneutralt 
och fossilbränslefritt Skåne/Ängelholm 2030. 
 
Busstorget har nyligen iordning till det bättre för många. ALLT är samlat på ett 
ställe. Personer med funktionsvariation och ev. dess ledsagare har anpassat sig 
och tagit det nuvarande tåg- och bussområdet till sitt hjärta. Bra med plats och 
möjligheter att vara kreativ och hjälpsam. VARFÖR göra det ytterligare svårt 
och komplicerat för hen? 
 
Vi som pendlare och passerar järnvägsområdet och järnvägsparken flera gånger 
varje dag, vi ser, lägger märke till och uppskattar att det finns ”space” och fri 
sikt för att kunna ta sig fram och hamna rätt. Blir ett intrång i vår stadsmiljö 
där bland bl. a. grönområden ska bevaras. Bevara öppenheten och 
tillgängligheten så minskar otryggheten, ”tillhåll”, skadegörelse och 
nedskräpning.  
 
Varför SLÖSA med våra skattepengar och utmana TÅLAMODET hos oss 
som passerar och pendlar NÄR DET FUNGERAR BRA. 
 
De senaste åren har och kommer vi tacklas med dubbelspårsbyggnationen och 
dess kringområden och dennes tunga trafik och oväsen. Plus all tung trafik 
som passerar dag som natt till t.ex. nybyggena på parallelltrapetsen, på förde 
detta badhustomten och före detta Scantomten. DET KOMMER ATT 
FORTSÄTTA i många år framöver, om omläggning av busstorget görs och 
stadshuset byggs och om Klippanvägen förläggning blir av. Ska vi behöva 
vistas i en BYGGARBETSPLATS på vår fritid och när vi åker till och från 
skola och jobb? SNÄLLA SKONA OSS FRÅN DET. 
 
Konsekvenser lir negativa för miljö och hälsopåverkan och sämre livskvaliteter 
framför allt för de boende i området. VARFÖR vända upp och ner på ALLT 
och skapa KAOS och förvirring och irritation BARA för att ett stadshus ska få 
plats? Stadshuset borde definitivt INTE byggas i järnvägsområdet där ytorna är 
begränsade.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl.a. hållplatser för de gröna bussarna, 
de gula bussarna, för ersättningsbussar samt handikapplatser, hämtaupp- och 
släppaav- platser, taxiplatser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, 
pumpadäckmöjligheter, cykelplatser, el-cykel- och elbilsplatser, Pyttetåget och 
att gående samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att 
vistas i.  
 
Kommentar: De funktioner som idag finns på delar av den ytan som avsätts för nytt busstorg i 
detaljplanen planeras flytta norr om stationshuset. Här kommer finnas plats för 
korttidsparkering, handikapparkering, taxizon, cykelparkering och ersättningsbussar. 
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Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. Säkerhet, trygghet och 
framkomlighet för bl.a. personer med funktionsvariation, pendlare, passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand! 
 
Diverse riskbedömningsutredningar som t.ex. farligt gods och översvämnings 
har gjorts. Om olyckan skulle vara framme i järnvägsområdet blir det rejält 
trångt och smalt för andra utryckningsfordon att ta sig fram till bl.a. 
Sockerbruksområdet (gamla och nya) och Saftstationen. Då blir också 
framkomligheten för bussar, bilister, cyklister och gående riskfylld och svår.  
 
Trafiken har redan ökat i stationsområdet och beräknas öka med 20-40%. 
Antalet gångtrafikanter och cyklister kommer också att öka.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Detaljplanen genomförande bedöms inte få sådan betydande miljöpåverkan 
som åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap § 34 eller Miljöbalken 6 kap § 11 enligt 
planförslaget. Det kommer genomförandet av detaljplanen att få: Det nya 
busstorget söder om Stationsbyggnaden vid mittövergången till spåren 
kommer att ligga nära ån där Järnvägsgatan möte Landshövdingevägen. Här 
måste strandskyddet gälla då avståndet på närmsta delen till Rönne å är mindre 
än 50 m från området. Bara det säger ju att det INTE borde byggas 
överhuvudtaget mer i järnvägsområdet/stationsområdet.  
 
Kommentar: De södra delarna av planområdet ligger inom det generella strandskyddet för Rönne 
å, vilket omfattar ett område inom 100 meter från strandlinjen. Strandskyddet är upphävt för 
aktuellt område men återinträder vid upprättandet av en ny detaljplan. Detaljplanen föreslår att 
strandskyddet upphävs. Det området där strandskyddet upphävs är idag till stora delar planlagt 
som kvartersmark. Planförslaget innebär att stora delar av området kommer planläggas som 
allmän plats, vilket bättre säkerställer allmänhetens tillgång till strandområdet. 
 
Utsläppen måste minska NU. Den globala uppvärmningen går för snabbt. Vi 
utsätt för oförutsägbara händelser såsom t.ex. skyfall, bränder, torka och 
översvämningar. Ni och vi tillsammans måste agera NU. Trafiken står för 30% 
av utsläppen i Sverige och Ängelholm. Netto-Noll-utsläppen av växthusgaser 
skall vara i mål år 2045 och mycket viktigt är det att klimatpolitiska arbetet i 
Ängelholm och dess vision skall ske på vetenskapliga grund. En fråga i 
anslutning till Ängelholms klimat; Klimatsäkrar Ängelholm sin stadskärna? Det 
behövs med och bredare åtgärder, sommarens regnkaos i Gävle är bevis på 
detta.  
 
Kommentar: Detaljplanen reglerar fördröjning av dagvatten och visar också på att området som 
planläggs är robust och kan klara större regn i form av skyfall utan att det påverkar befintlig 
eller tillkommande bebyggelse negativt. 
 
Om Järnvägsgatan/Industrigatan rätas ut genererar det bl.a. tyvärr högre 
hastigheter. Med andra ord, bevara nuvarande kurva/sväng vid 
Sockerbruksgatan, får då en behagligare och säkrare miljö att vistas i. 
Kombinationen utav åtgärder som underlättar för gående och cyklister och 
kollektivtrafik genererar en lugnare stadsmiljö med färre olyckstillbud.  
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Kommentar: Järnvägsgatans nya sektion bedöms bidra till en ökad trygghet och säkerhet för 
oskyddade trafikanter samt till en mer attraktiv stadsmiljö. Den del av Järnvägsgatan som 
omfattas av denna detaljplan ersätter befintlig Industrigata på samma sträcka. Industrigatan 
består idag av en ca 7 meter bred körbana samt gång- och cykelbana som delar på en yta som är 
ca 2,8 meter bred i direkt anslutning till körbanan. Järnvägsgatans nya sektion föreslår en 
körbana som är 6,5 meter bred, en skiljeremsa som är 3 meter bred för plantering och hantering 
av dagvatten samt en separerad gång- och cykelbanan som är 4 meter bred. Gatans totala bredd 
ökar med till förmån för de oskyddade trafikanterna samt för att möjliggöra en grön stadsgata. 
 
Med kommande trängare och tuffare MILJÖ- OCH KLIMATMÅL kommer 
vi behöva ha ett stationsområde som kan växa. Med det menas inte fler 
byggnader utan BEVARA ÖPPENHETEN OCH TILLGÄNGLIGHETEN. 
Nu och i framtiden behöver vi ha ett välfungerande stationsområde.  
 
Denna miljö är viktig att ta hand om på ett hållbart sätt så att även framtidens 
människor kan få uppleva den. Stationsområdet Ängelholm (från 1800-talets 
slut) är en av de få bevarade sammanhållna järnvägsmiljöer som finns kvar och 
området har miljö klass 1 vilket innebär att den är oersättlig och av riksintresse. 
Ökningen av trafiken i dess närmiljö får därmed en stor negativ påverkan på 
byggnaderna. Resenärer och många med dem kan få en plats att ta del av denna 
unika kulturmiljö. En bred stadsgata här förstör för all framtid det som är av 
riksintresse och en stor del av Ängelholms historia och hjärta. 
 
Kommentar: Kommunens bedömning är att detaljplanen inte kommer påverka befintlig 
kulturmiljöskyddad bebyggelse i anslutning till planområdet negativt. 
 
Tänk framtid: Bevara öppenheten, välkomnandet och möjligheten för 
kollektivtrafiken att växa med t.ex. fler busslinjer. Om POLITIKERNA 
TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG så bygg inte en stor arbetsplats 
som ett stadshus i stationsområdet då det genererar mycket mer trafik. 
Ängelholms centrum har och har haft diverse vägarbeten och mycket tung 
trafik bl.a. pga. diverse rivningar och nybyggnation i många år nu, ca 10 år. 
Med alla dessa planer som kommunen vill så  kommer Ängelholm vara en 
byggarbetsplats i minst 10 år till. Med andra ord ca. 20 år.1/4 av ett liv kommer 
vi som bor i centrum ha tung trafik och vägarbeten in på husknuten och i vår 
närmiljö. Många av förslagen kommer INTE från oss som bor i centrum för 
VI VET HUR BRA DET REDAN ÄR.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Kommunen skriver i alla sina inlägg att de vill minsk trafiken i och genom stan.  
Jag/vi får inte ihop den ekvationen. Bygg istället Campus Ängelholm och 
annan skolverksamhet och t. ex. en konsertsal/hall på gamla tekniska kontorets 
plats/Batterifabrikens parkering. Då behöver vi verkligen fortsätta och ha 
Pytteleden och Pyttebron BILFRI för alla barn och ungdomar och för ALLA 
andra också såklart. Då främjar vi cykelanvändningen och att röra på sig. 
Behöver då inte flytta bussterminalen 50-100 meter (för att få plats med 
stadshuset) till en betydligt mindre yta söder om järnvägsstationen och inkräkta 
på Järnvägsparken. Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta, 
den är mycket omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och 
med Kattegattsleden. Denna utomhusmötesplats är en grönskande, svalkande, 
lättillgänglig, vacker välkomnande, öppen och helt underbar plats. Många äldre 
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med eller utan sina rollatorer tar sina dagliga promenader runt och i 
Järnvägsparken. Ta INTE den glädjen ifrån dem.  
 
Kommentar: En smal remsa längs med parken kommer behöva tas i anspråk för att kunna 
bredda gång- och cykelbanan längs med nuvarande Industrigata/kommande Järnvägsgata. 
Intrången bedöms som motiverat då det bidrar till ökas trygghet för oskyddade trafikanter i 
området. 
 
Vi uppskattar mycket den kulturella betydelsen som parken och stationshuset 
och omgivningarna innebär för stationsområdet. Bahnhofs parkering med dess 
många träd behöver då inte skövlas, kan bli en förlängning av Järnvägsparken 
med t.ex. ute-väntplatser, lekplatser, ute-gym, hundrastgård, skolgård och 
foodtrucks. Vi äldre och även yngre hade uppskattat att ha ett ”utomhus-
väntplats-område” nära järnvägsstationen. BLIR DÅ EN ATTRAKTIV OCH 
POPULÄR MÖTESPLATS.  
 
Många Ängelholmare vill fortsätta att ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söder och strävar 
efter. Behåll utbudet av diverse affärer runt t.ex. Storgatan och Östergatan och 
Nya Torg och Villan så att vi slipper ett ÖDE OCH TOMT city. Varför tror 
nu att MÅNGA vill bo och besöka och turista och flytta sina 
företag/verksamheter till Ängelholm? Jo, det är för att Ängelholm är en idyll, 
en liten stad som inte behöver/kräver en storstadspuls som många andra orter 
har. VI GILLAR/ÄLSKAR grönskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, 
friheten, småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, 
havet och alla GÅNG-  OCH CYKELSTRÅK inkl. Pyttebron. Ja, listan kan 
göras lång. FÖRSTÖR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM. Ni säger att ni lyssnar och tar tillvara 
invånarnas synpunkter och idéer, nu kan NI bevisa det.  
  
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Boende på Norra Sockerbruksgatan 3 C, 2021-12-03 
JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN. 
 
Det finns mycket att säga om planen. Planen är omfattande med olika 
ägoförhållanden i området  och med stora förändringar i vägnätet, flytt av 
busstorg, flytt av parkering vid stationen, flytt av gångtunnel och ett nytt 
kontorskomplex (stadshuset) på stationsområdet 
 
Området ägs av flera markägare och kommunen måste ifall planen blir 
verklighet lösa in fastigheter och markområden till en okänd summa. Detta 
projekt med ny bred gata, alla markarbeten, byggnation (busskurer) har inte 
kostnadsberäknats. Att inte byggnation finns med överhuvudtaget i denna plan 
är anmärkningsvärt då byggnation planeras alldeles in till denna gestaltning. I 
detta planprogram tas inte några initiativ till framtiden om ett klimatneutralt 
och fossilbränslefritt Skåne/Ängelholm 2030. 
 
Busstorget har nyligen iordning till det bättre för många. ALLT är samlat på ett 
ställe. Personer med funktionsvariation och ev. dess ledsagare har anpassat sig 
och tagit det nuvarande tåg- och bussområdet till sitt hjärta. Bra med plats och 
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möjligheter att vara kreativ och hjälpsam. VARFÖR göra det ytterligare svårt 
och komplicerat för hen? 
 
Vi som pendlare och passerar järnvägsområdet och järnvägsparken flera gånger 
varje dag, vi ser, lägger märke till och uppskattar att det finns ”space” och fri 
sikt för att kunna ta sig fram och hamna rätt. Blir ett intrång i vår stadsmiljö 
där bland bl. a. grönområden ska bevaras. Bevara öppenheten och 
tillgängligheten så minskar otryggheten, ”tillhåll”, skadegörelse och 
nedskräpning.  
 
Varför SLÖSA med våra skattepengar och utmana TÅLAMODET hos oss 
som passerar och pendlar NÄR DET FUNGERAR BRA. 
 
De senaste åren har och kommer vi tacklas med dubbelspårsbyggnationen och 
dess kringområden och dennes tunga trafik och oväsen. Plus all tung trafik 
som passerar dag som natt till t.ex. nybyggena på parallelltrapetsen, på förde 
detta badhustomten och före detta Scantomten. DET KOMMER ATT 
FORTSÄTTA i många år framöver, om omläggning av busstorget görs och 
stadshuset byggs och om Klippanvägen förläggning blir av. Ska vi behöva 
vistas i en BYGGARBETSPLATS på vår fritid och när vi åker till och från 
skola och jobb? SNÄLLA SKONA OSS FRÅN DET. 
 
Konsekvenser lir negativa för miljö och hälsopåverkan och sämre livskvaliteter 
framför allt för de boende i området. VARFÖR vända upp och ner på ALLT 
och skapa KAOS och förvirring och irritation BARA för att ett stadshus ska få 
plats? Stadshuset borde definitivt INTE byggas i järnvägsområdet där ytorna är 
begränsade.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl.a. hållplatser för de gröna bussarna, 
de gula bussarna, för ersättningsbussar samt handikapplatser, hämtaupp- och 
släppaav- platser, taxiplatser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, 
pumpadäckmöjligheter, cykelplatser, el-cykel- och elbilsplatser, Pyttetåget och 
att gående samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att 
vistas i.  
 
Kommentar: De funktioner som idag finns på delar av den ytan som avsätts för nytt busstorg i 
detaljplanen planeras flytta norr om stationshuset. Här kommer finnas plats för 
korttidsparkering, handikapparkering, taxizon, cykelparkering och ersättningsbussar. 
 
Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. Säkerhet, trygghet och 
framkomlighet för bl.a. personer med funktionsvariation, pendlare, passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand! 
 
Diverse riskbedömningsutredningar som t.ex. farligt gods och översvämnings 
har gjorts. Om olyckan skulle vara framme i järnvägsområdet blir det rejält 
trångt och smalt för andra utryckningsfordon att ta sig fram till bl.a. 
Sockerbruksområdet (gamla och nya) och Saftstationen. Då blir också 
framkomligheten för bussar, bilister, cyklister och gående riskfylld och svår.  
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Trafiken har redan ökat i stationsområdet och beräknas öka med 20-40%. 
Antalet gångtrafikanter och cyklister kommer också att öka.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Detaljplanen genomförande bedöms inte få sådan betydande miljöpåverkan 
som åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap § 34 eller Miljöbalken 6 kap § 11 enligt 
planförslaget. Det kommer genomförandet av detaljplanen att få: Det nya 
busstorget söder om Stationsbyggnaden vid mittövergången till spåren 
kommer att ligga nära ån där Järnvägsgatan möte Landshövdingevägen. Här 
måste strandskyddet gälla då avståndet på närmsta delen till Rönne å är mindre 
än 50 m från området. Bara det säger ju att det INTE borde byggas 
överhuvudtaget mer i järnvägsområdet/stationsområdet.  
 
Kommentar: De södra delarna av planområdet ligger inom det generella strandskyddet för Rönne 
å, vilket omfattar ett område inom 100 meter från strandlinjen. Strandskyddet är upphävt för 
aktuellt område men återinträder vid upprättandet av en ny detaljplan. Detaljplanen föreslår att 
strandskyddet upphävs. Det området där strandskyddet upphävs är idag till stora delar planlagt 
som kvartersmark. Planförslaget innebär att stora delar av området kommer planläggas som 
allmän plats, vilket bättre säkerställer allmänhetens tillgång till strandområdet. 
 
Utsläppen måste minska NU. Den globala uppvärmningen går för snabbt. Vi 
utsätt för oförutsägbara händelser såsom t.ex. skyfall, bränder, torka och 
översvämningar. Ni och vi tillsammans måste agera NU. Trafiken står för 30% 
av utsläppen i Sverige och Ängelholm. Netto-Noll-utsläppen av växthusgaser 
skall vara i mål år 2045 och mycket viktigt är det att klimatpolitiska arbetet i 
Ängelholm och dess vision skall ske på vetenskapliga grund. En fråga i 
anslutning till Ängelholms klimat; Klimatsäkrar Ängelholm sin stadskärna? Det 
behövs med och bredare åtgärder, sommarens regnkaos i Gävle är bevis på 
detta.  
 
Kommentar: Detaljplanen reglerar fördröjning av dagvatten och visar också på att området som 
planläggs är robust och kan klara större regn i form av skyfall utan att det påverkar befintlig 
eller tillkommande bebyggelse negativt. 
 
Om Järnvägsgatan/Industrigatan rätas ut genererar det bl.a. tyvärr högre 
hastigheter. Med andra ord, bevara nuvarande kurva/sväng vid 
Sockerbruksgatan, får då en behagligare och säkrare miljö att vistas i. 
Kombinationen utav åtgärder som underlättar för gående och cyklister och 
kollektivtrafik genererar en lugnare stadsmiljö med färre olyckstillbud.  
 
Kommentar: Järnvägsgatans nya sektion bedöms bidra till en ökad trygghet och säkerhet för 
oskyddade trafikanter samt till en mer attraktiv stadsmiljö. Den del av Järnvägsgatan som 
omfattas av denna detaljplan ersätter befintlig Industrigata på samma sträcka. Industrigatan 
består idag av en ca 7 meter bred körbana samt gång- och cykelbana som delar på en yta som är 
ca 2,8 meter bred i direkt anslutning till körbanan. Järnvägsgatans nya sektion föreslår en 
körbana som är 6,5 meter bred, en skiljeremsa som är 3 meter bred för plantering och hantering 
av dagvatten samt en separerad gång- och cykelbanan som är 4 meter bred. Gatans totala bredd 
ökar med till förmån för de oskyddade trafikanterna samt för att möjliggöra en grön stadsgata. 
 
Med kommande trängare och tuffare MILJÖ- OCH KLIMATMÅL kommer 
vi behöva ha ett stationsområde som kan växa. Med det menas inte fler 
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byggnader utan BEVARA ÖPPENHETEN OCH TILLGÄNGLIGHETEN. 
Nu och i framtiden behöver vi ha ett välfungerande stationsområde.  
 
Denna miljö är viktig att ta hand om på ett hållbart sätt så att även framtidens 
människor kan få uppleva den. Stationsområdet Ängelholm (från 1800-talets 
slut) är en av de få bevarade sammanhållna järnvägsmiljöer som finns kvar och 
området har miljö klass 1 vilket innebär att den är oersättlig och av riksintresse. 
Ökningen av trafiken i dess närmiljö får därmed en stor negativ påverkan på 
byggnaderna. Resenärer och många med dem kan få en plats att ta del av denna 
unika kulturmiljö. En bred stadsgata här förstör för all framtid det som är av 
riksintresse och en stor del av Ängelholms historia och hjärta. 
 
Kommentar: Kommunens bedömning är att detaljplanen inte kommer påverka befintlig 
kulturmiljöskyddad bebyggelse i anslutning till planområdet negativt. 
 
Tänk framtid: Bevara öppenheten, välkomnandet och möjligheten för 
kollektivtrafiken att växa med t.ex. fler busslinjer. Om POLITIKERNA 
TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG så bygg inte en stor arbetsplats 
som ett stadshus i stationsområdet då det genererar mycket mer trafik. 
Ängelholms centrum har och har haft diverse vägarbeten och mycket tung 
trafik bl.a. pga. diverse rivningar och nybyggnation i många år nu, ca 10 år. 
Med alla dessa planer som kommunen vill så  kommer Ängelholm vara en 
byggarbetsplats i minst 10 år till. Med andra ord ca. 20 år.1/4 av ett liv kommer 
vi som bor i centrum ha tung trafik och vägarbeten in på husknuten och i vår 
närmiljö. Många av förslagen kommer INTE från oss som bor i centrum för 
VI VET HUR BRA DET REDAN ÄR.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Kommunen skriver i alla sina inlägg att de vill minsk trafiken i och genom stan.  
Jag/vi får inte ihop den ekvationen. Bygg istället Campus Ängelholm och 
annan skolverksamhet och t. ex. en konsertsal/hall på gamla tekniska kontorets 
plats/Batterifabrikens parkering. Då behöver vi verkligen fortsätta och ha 
Pytteleden och Pyttebron BILFRI för alla barn och ungdomar och för ALLA 
andra också såklart. Då främjar vi cykelanvändningen och att röra på sig. 
Behöver då inte flytta bussterminalen 50-100 meter (för att få plats med 
stadshuset) till en betydligt mindre yta söder om järnvägsstationen och inkräkta 
på Järnvägsparken. Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta, 
den är mycket omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och 
med Kattegattsleden. Denna utomhusmötesplats är en grönskande, svalkande, 
lättillgänglig, vacker välkomnande, öppen och helt underbar plats. Många äldre 
med eller utan sina rollatorer tar sina dagliga promenader runt och i 
Järnvägsparken. Ta INTE den glädjen ifrån dem.  
 
Kommentar: En smal remsa längs med parken kommer behöva tas i anspråk för att kunna 
bredda gång- och cykelbanan längs med nuvarande Industrigata/kommande Järnvägsgata. 
Intrången bedöms som motiverat då det bidrar till ökas trygghet för oskyddade trafikanter i 
området. 
 
Vi uppskattar mycket den kulturella betydelsen som parken och stationshuset 
och omgivningarna innebär för stationsområdet. Bahnhofs parkering med dess 
många träd behöver då inte skövlas, kan bli en förlängning av Järnvägsparken 
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med t.ex. ute-väntplatser, lekplatser, ute-gym, hundrastgård, skolgård och 
foodtrucks. Vi äldre och även yngre hade uppskattat att ha ett ”utomhus-
väntplats-område” nära järnvägsstationen. BLIR DÅ EN ATTRAKTIV OCH 
POPULÄR MÖTESPLATS.  
 
Många Ängelholmare vill fortsätta att ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söder och strävar 
efter. Behåll utbudet av diverse affärer runt t.ex. Storgatan och Östergatan och 
Nya Torg och Villan så att vi slipper ett ÖDE OCH TOMT city. Varför tror 
nu att MÅNGA vill bo och besöka och turista och flytta sina 
företag/verksamheter till Ängelholm? Jo, det är för att Ängelholm är en idyll, 
en liten stad som inte behöver/kräver en storstadspuls som många andra orter 
har. VI GILLAR/ÄLSKAR grönskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, 
friheten, småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, 
havet och alla GÅNG-  OCH CYKELSTRÅK inkl. Pyttebron. Ja, listan kan 
göras lång. FÖRSTÖR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM. Ni säger att ni lyssnar och tar tillvara 
invånarnas synpunkter och idéer, nu kan NI bevisa det.  
 
Ett förslag: Bygg stadshuset på Södra Sjukhusområdet. 
  
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Boende på Sockerbruksgatan 10 A, 2021-12-03 
JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN. 
 
Det finns mycket att säga om planen. Planen är omfattande med olika 
ägoförhållanden i området  och med stora förändringar i vägnätet, flytt av 
busstorg, flytt av parkering vid stationen, flytt av gångtunnel och ett nytt 
kontorskomplex (stadshuset) på stationsområdet 
 
Området ägs av flera markägare och kommunen måste ifall planen blir 
verklighet lösa in fastigheter och markområden till en okänd summa. Detta 
projekt med ny bred gata, alla markarbeten, byggnation (busskurer) har inte 
kostnadsberäknats. Att inte byggnation finns med överhuvudtaget i denna plan 
är anmärkningsvärt då byggnation planeras alldeles in till denna gestaltning. I 
detta planprogram tas inte några initiativ till framtiden om ett klimatneutralt 
och fossilbränslefritt Skåne/Ängelholm 2030. 
 
Busstorget har nyligen iordning till det bättre för många. ALLT är samlat på ett 
ställe. Personer med funktionsvariation och ev. dess ledsagare har anpassat sig 
och tagit det nuvarande tåg- och bussområdet till sitt hjärta. Bra med plats och 
möjligheter att vara kreativ och hjälpsam. VARFÖR göra det ytterligare svårt 
och komplicerat för hen? 
 
Vi som pendlare och passerar järnvägsområdet och järnvägsparken flera gånger 
varje dag, vi ser, lägger märke till och uppskattar att det finns ”space” och fri 
sikt för att kunna ta sig fram och hamna rätt. Blir ett intrång i vår stadsmiljö 
där bland bl. a. grönområden ska bevaras. Bevara öppenheten och 
tillgängligheten så minskar otryggheten, ”tillhåll”, skadegörelse och 
nedskräpning.  
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Varför SLÖSA med våra skattepengar och utmana TÅLAMODET hos oss 
som passerar och pendlar NÄR DET FUNGERAR BRA. 
 
De senaste åren har och kommer vi tacklas med dubbelspårsbyggnationen och 
dess kringområden och dennes tunga trafik och oväsen. Plus all tung trafik 
som passerar dag som natt till t.ex. nybyggena på parallelltrapetsen, på förde 
detta badhustomten och före detta Scantomten. DET KOMMER ATT 
FORTSÄTTA i många år framöver, om omläggning av busstorget görs och 
stadshuset byggs och om Klippanvägen förläggning blir av. Ska vi behöva 
vistas i en BYGGARBETSPLATS på vår fritid och när vi åker till och från 
skola och jobb? SNÄLLA SKONA OSS FRÅN DET. 
 
Konsekvenser lir negativa för miljö och hälsopåverkan och sämre livskvaliteter 
framför allt för de boende i området. VARFÖR vända upp och ner på ALLT 
och skapa KAOS och förvirring och irritation BARA för att ett stadshus ska få 
plats? Stadshuset borde definitivt INTE byggas i järnvägsområdet där ytorna är 
begränsade.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl.a. hållplatser för de gröna bussarna, 
de gula bussarna, för ersättningsbussar samt handikapplatser, hämtaupp- och 
släppaav- platser, taxiplatser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, 
pumpadäckmöjligheter, cykelplatser, el-cykel- och elbilsplatser, Pyttetåget och 
att gående samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att 
vistas i.  
 
Kommentar: De funktioner som idag finns på delar av den ytan som avsätts för nytt busstorg i 
detaljplanen planeras flytta norr om stationshuset. Här kommer finnas plats för 
korttidsparkering, handikapparkering, taxizon, cykelparkering och ersättningsbussar. 
 
Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. Säkerhet, trygghet och 
framkomlighet för bl.a. personer med funktionsvariation, pendlare, passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand! 
 
Diverse riskbedömningsutredningar som t.ex. farligt gods och översvämnings 
har gjorts. Om olyckan skulle vara framme i järnvägsområdet blir det rejält 
trångt och smalt för andra utryckningsfordon att ta sig fram till bl.a. 
Sockerbruksområdet (gamla och nya) och Saftstationen. Då blir också 
framkomligheten för bussar, bilister, cyklister och gående riskfylld och svår.  
 
Trafiken har redan ökat i stationsområdet och beräknas öka med 20-40%. 
Antalet gångtrafikanter och cyklister kommer också att öka.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Detaljplanen genomförande bedöms inte få sådan betydande miljöpåverkan 
som åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap § 34 eller Miljöbalken 6 kap § 11 enligt 
planförslaget. Det kommer genomförandet av detaljplanen att få: Det nya 
busstorget söder om Stationsbyggnaden vid mittövergången till spåren 
kommer att ligga nära ån där Järnvägsgatan möte Landshövdingevägen. Här 
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måste strandskyddet gälla då avståndet på närmsta delen till Rönne å är mindre 
än 50 m från området. Bara det säger ju att det INTE borde byggas 
överhuvudtaget mer i järnvägsområdet/stationsområdet.  
 
Kommentar: De södra delarna av planområdet ligger inom det generella strandskyddet för Rönne 
å, vilket omfattar ett område inom 100 meter från strandlinjen. Strandskyddet är upphävt för 
aktuellt område men återinträder vid upprättandet av en ny detaljplan. Detaljplanen föreslår att 
strandskyddet upphävs. Det området där strandskyddet upphävs är idag till stora delar planlagt 
som kvartersmark. Planförslaget innebär att stora delar av området kommer planläggas som 
allmän plats, vilket bättre säkerställer allmänhetens tillgång till strandområdet. 
 
Utsläppen måste minska NU. Den globala uppvärmningen går för snabbt. Vi 
utsätt för oförutsägbara händelser såsom t.ex. skyfall, bränder, torka och 
översvämningar. Ni och vi tillsammans måste agera NU. Trafiken står för 30% 
av utsläppen i Sverige och Ängelholm. Netto-Noll-utsläppen av växthusgaser 
skall vara i mål år 2045 och mycket viktigt är det att klimatpolitiska arbetet i 
Ängelholm och dess vision skall ske på vetenskapliga grund. En fråga i 
anslutning till Ängelholms klimat; Klimatsäkrar Ängelholm sin stadskärna? Det 
behövs med och bredare åtgärder, sommarens regnkaos i Gävle är bevis på 
detta.  
 
Kommentar: Detaljplanen reglerar fördröjning av dagvatten och visar också på att området som 
planläggs är robust och kan klara större regn i form av skyfall utan att det påverkar befintlig 
eller tillkommande bebyggelse negativt. 
 
Om Järnvägsgatan/Industrigatan rätas ut genererar det bl.a. tyvärr högre 
hastigheter. Med andra ord, bevara nuvarande kurva/sväng vid 
Sockerbruksgatan, får då en behagligare och säkrare miljö att vistas i. 
Kombinationen utav åtgärder som underlättar för gående och cyklister och 
kollektivtrafik genererar en lugnare stadsmiljö med färre olyckstillbud.  
 
Kommentar: Järnvägsgatans nya sektion bedöms bidra till en ökad trygghet och säkerhet för 
oskyddade trafikanter samt till en mer attraktiv stadsmiljö. Den del av Järnvägsgatan som 
omfattas av denna detaljplan ersätter befintlig Industrigata på samma sträcka. Industrigatan 
består idag av en ca 7 meter bred körbana samt gång- och cykelbana som delar på en yta som är 
ca 2,8 meter bred i direkt anslutning till körbanan. Järnvägsgatans nya sektion föreslår en 
körbana som är 6,5 meter bred, en skiljeremsa som är 3 meter bred för plantering och hantering 
av dagvatten samt en separerad gång- och cykelbanan som är 4 meter bred. Gatans totala bredd 
ökar med till förmån för de oskyddade trafikanterna samt för att möjliggöra en grön stadsgata. 
 
Med kommande trängare och tuffare MILJÖ- OCH KLIMATMÅL kommer 
vi behöva ha ett stationsområde som kan växa. Med det menas inte fler 
byggnader utan BEVARA ÖPPENHETEN OCH TILLGÄNGLIGHETEN. 
Nu och i framtiden behöver vi ha ett välfungerande stationsområde.  
 
Denna miljö är viktig att ta hand om på ett hållbart sätt så att även framtidens 
människor kan få uppleva den. Stationsområdet Ängelholm (från 1800-talets 
slut) är en av de få bevarade sammanhållna järnvägsmiljöer som finns kvar och 
området har miljö klass 1 vilket innebär att den är oersättlig och av riksintresse. 
Ökningen av trafiken i dess närmiljö får därmed en stor negativ påverkan på 
byggnaderna. Resenärer och många med dem kan få en plats att ta del av denna 
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unika kulturmiljö. En bred stadsgata här förstör för all framtid det som är av 
riksintresse och en stor del av Ängelholms historia och hjärta. 
 
Kommentar: Kommunens bedömning är att detaljplanen inte kommer påverka befintlig 
kulturmiljöskyddad bebyggelse i anslutning till planområdet negativt. 
 
Tänk framtid: Bevara öppenheten, välkomnandet och möjligheten för 
kollektivtrafiken att växa med t.ex. fler busslinjer. Om POLITIKERNA 
TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG så bygg inte en stor arbetsplats 
som ett stadshus i stationsområdet då det genererar mycket mer trafik. 
Ängelholms centrum har och har haft diverse vägarbeten och mycket tung 
trafik bl.a. pga. diverse rivningar och nybyggnation i många år nu, ca 10 år. 
Med alla dessa planer som kommunen vill så  kommer Ängelholm vara en 
byggarbetsplats i minst 10 år till. Med andra ord ca. 20 år.1/4 av ett liv kommer 
vi som bor i centrum ha tung trafik och vägarbeten in på husknuten och i vår 
närmiljö. Många av förslagen kommer INTE från oss som bor i centrum för 
VI VET HUR BRA DET REDAN ÄR.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Kommunen skriver i alla sina inlägg att de vill minsk trafiken i och genom stan.  
Jag/vi får inte ihop den ekvationen. Bygg istället Campus Ängelholm och 
annan skolverksamhet och t. ex. en konsertsal/hall på gamla tekniska kontorets 
plats/Batterifabrikens parkering. Då behöver vi verkligen fortsätta och ha 
Pytteleden och Pyttebron BILFRI för alla barn och ungdomar och för ALLA 
andra också såklart. Då främjar vi cykelanvändningen och att röra på sig. 
Behöver då inte flytta bussterminalen 50-100 meter (för att få plats med 
stadshuset) till en betydligt mindre yta söder om järnvägsstationen och inkräkta 
på Järnvägsparken. Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta, 
den är mycket omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och 
med Kattegattsleden. Denna utomhusmötesplats är en grönskande, svalkande, 
lättillgänglig, vacker välkomnande, öppen och helt underbar plats. Många äldre 
med eller utan sina rollatorer tar sina dagliga promenader runt och i 
Järnvägsparken. Ta INTE den glädjen ifrån dem.  
 
Kommentar: En smal remsa längs med parken kommer behöva tas i anspråk för att kunna 
bredda gång- och cykelbanan längs med nuvarande Industrigata/kommande Järnvägsgata. 
Intrången bedöms som motiverat då det bidrar till ökas trygghet för oskyddade trafikanter i 
området. 
 
Vi uppskattar mycket den kulturella betydelsen som parken och stationshuset 
och omgivningarna innebär för stationsområdet. Bahnhofs parkering med dess 
många träd behöver då inte skövlas, kan bli en förlängning av Järnvägsparken 
med t.ex. ute-väntplatser, lekplatser, ute-gym, hundrastgård, skolgård och 
foodtrucks. Vi äldre och även yngre hade uppskattat att ha ett ”utomhus-
väntplats-område” nära järnvägsstationen. BLIR DÅ EN ATTRAKTIV OCH 
POPULÄR MÖTESPLATS.  
 
Många Ängelholmare vill fortsätta att ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söder och strävar 
efter. Behåll utbudet av diverse affärer runt t.ex. Storgatan och Östergatan och 
Nya Torg och Villan så att vi slipper ett ÖDE OCH TOMT city. Varför tror 
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nu att MÅNGA vill bo och besöka och turista och flytta sina 
företag/verksamheter till Ängelholm? Jo, det är för att Ängelholm är en idyll, 
en liten stad som inte behöver/kräver en storstadspuls som många andra orter 
har. VI GILLAR/ÄLSKAR grönskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, 
friheten, småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, 
havet och alla GÅNG-  OCH CYKELSTRÅK inkl. Pyttebron. Ja, listan kan 
göras lång. FÖRSTÖR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM. Ni säger att ni lyssnar och tar tillvara 
invånarnas synpunkter och idéer, nu kan NI bevisa det.  
 
Ett förslag: Bygg stadshuset på Södra Sjukhusområdet. 
  
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Boende på Norra Sockerbruksgatan 3 C, 2021-12-03 
JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN 
 
Det finns mycket att säga om planen. Planen är omfattande med olika 
ägoförhållanden i området  och med stora förändringar i vägnätet, flytt av 
busstorg, flytt av parkering vid stationen, flytt av gångtunnel och ett nytt 
kontorskomplex (stadshuset) på stationsområdet.  
 
Busstorget har nyligen gjorts iordning till det bättre för många. ALLT är samlat 
på ETT STÄLLE.  
 
Personer med funktionsvariation och ev. dess ledsagare har anpassat sig och 
tagit det nuvarande tåg- och bussområdet till sitt hjärta. Bra med plats och 
möjligheter att vara kreativ och hjälpsam. VARFÖR göra det ytterligare svårt 
och komplicerat för hen? 
 
Vi som pendlar och passerar järnvägsområdet och järnvägsparken flera gånger 
varje dag, vi ser, lägger märke till och uppskattar att det finns ”space” och fri 
sikt för att kunna ta sig fram och hamna rätt. Blir ett intrång i vår stadsmiljö 
där bland bl. a. grönområden ska bevaras. Bevara öppenheten och 
tillgängligheten så minskas otryggheten, ”tillhåll”, skadegörelse och 
nedskräpning.  
 
Varför SLÖSA med våra skattepengar och utmana TÅLAMODET hos oss 
som passerar och pendlar NÄR DET FUNGERAR BRA. De senaste åren har 
och kommer vi tacklas med dubbelspårbyggnationen med dess kringområden 
och dennes tunga trafik och oväsen. Plus all annan tung trafik som passerar 
dag och natt till t.ex. nybyggena på Parallelltrapetsen, på före detta 
badhustomten och Scantomten.  DET KOMMER FORTSÄTTA i många år 
framöver om omläggning av busstorget görs och stadshuset byggs och om 
Klippanvägens förlängning blir av. Ska vi behöva vistas i en 
BYGGARBETSPLATS på vår fritid och när vi åker till och från skola alt. 
jobb? SNÄLLA SKONA OSS FRÅN DET.  
 
Konsekvenserna blir negativ miljö och hälsopåverkan och sämre livskvalitet 
framför allt för de boende i området. VARFÖR vända upp och ner på ALLT 
och skapa KAOS och förvirring och irritation BARA för att ett stadshus ska få 
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plats. Stadshuset borde definitivt INTE byggas i järnvägsområdet där ytorna är 
begränsade.  
 
Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl.a. hållplatser för de gröna bussarna, 
de gula bussarna, för ersättningsbussar samt handikapplatser, hämtaupp- och 
släppaav- platser, taxiplatser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, 
pumpadäckmöjligheter, cykelplatser, el-cykel- och elbilsplatser, Pyttetåget och 
att gående samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att 
vistas i.  
 
Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. Säkerhet, trygghet och 
framkomlighet för bl.a. personer med funktionsvariation, pendlare, passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand.  
 
Diverse riskbedömningsutredningar som t.ex. farligt gods och översvämnings 
har gjorts. Om olyckan skulle vara framme i järnvägsområdet blir det rejält 
trångt och smalt för andra utryckningsfordon att ta sig fram till bl.a. 
Sockerbruksområdet (gamla och nya) och Saftstationen. Då blir också 
framkomligheten för bussar, bilister, cyklister och gående riskfylld och svår. 
Trafiken har redan ökat stationsområdet och beräknas öka ca 20-40%. Antalet 
gångtrafikanter och cyklister kommer också att öka. Bara det säger ju att det 
INTE borde byggas överhuvudtaget mer i järnvägsområdet/stationsområdet.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade.   
 
Transporter står för 30% av utsläppen i Sverige och Ängelholm. Netto-Noll-
utsläppen av växthusgaser skall vara i mål år 2045 och mycket viktigt är det att 
klimatpolitiska arbetet i Ängelholm och dess vision skall ske på vetenskapliga 
grund. En fråga i anslutning till Ängelholms klimat; Klimatsäkrar Ängelholm 
sin stadskärna? Det behövs med och bredare åtgärder, sommarens regnkaos i 
Gävle är bevis på detta.  
 
Kommentar: Detaljplanen reglerar fördröjning av dagvatten och visar också på att området som 
planläggs är robust och kan klara större regn i form av skyfall utan att det påverkar befintlig 
eller tillkommande bebyggelse negativt. 
 
Med kommande trängare och tuffare MILJÖ- OCH KLIMATMÅL kommer 
vi behöva ha ett stationsområde som kan växa. Med det menas inte fler 
byggnader utan BEVARA ÖPPENHETEN OCH TILLGÄNGLIGHETEN. 
Nu och i framtiden behöver vi ha ett välfungerande stationsområde.  
 
Kommentar: Detaljplanen medger inte några nya byggnader inom planområdet. 
 
Denna miljö är viktig att ta hand om på ett hållbart sätt så att även framtidens 
människor kan få uppleva den. Tänk framtid: Bevara öppenheten, 
välkomnandet och möjligheten för kollektivtrafiken att växa med t.ex. fler 
busslinjer.  
 
Kommentar: Trafikutredning Järnvägsgatans förlängning - Bussterminal Ängelholms kommun, 
Atkins 2021-04-07 har tittat på utrymmesbehovet för nytt busstorg. I utredningen tar man 
även höjd för ett ökat resande, exempelvis möjliggörs för fyra hållplatslägen för regionbuss, 
jämfört med dagens 3. 
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Om POLITIKERNA TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG så bygg 
inte en stor arbetsplats som ett stadshus i stationsområdet då det genererar 
mycket mer trafik. Ängelholms centrum har och har haft diverse vägarbeten 
och mycket tung trafik bl.a. pga. diverse rivningar och nybyggnation i många år 
nu, ca 10 år. Med alla dessa planer som kommunen vill så  kommer Ängelholm 
vara en byggarbetsplats i minst 10 år till. Med andra ord ca. 20 år. 1/4 av ett liv 
kommer vi som bor i centrum ha tung trafik och vägarbeten in på husknuten 
och i vår närmiljö. Många av förslagen kommer INTE från oss som bor i 
centrum för VI VET HUR BRA DET REDAN ÄR.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Kommunen skriver i alla sina inlägg att de vill minsk trafiken i och genom stan.  
Jag/vi får inte ihop den ekvationen. Bygg istället Campus Ängelholm och 
annan skolverksamhet och t. ex. en konsertsal/hall på gamla tekniska kontorets 
plats/Batterifabrikens parkering. Då behöver vi verkligen fortsätta och ha 
Pytteleden och Pyttebron BILFRI för alla barn och ungdomar och för ALLA 
andra också såklart. Behöver då inte flytta bussterminalen 50-100 meter (för att 
få plats med stadshuset) till en betydligt mindre yta söder om järnvägsstationen 
och inkräkta på Järnvägsparken.  
 
Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta, den är mycket 
omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och med 
Kattegattsleden. Många äldre med eller utan sina rullatorer tar sina dagliga 
promenader runt och i Järnvägsparken. Ta INTE den glädjen och friheten 
ifrån dem. Bahnhofs parkering med dess många träd behöver då inte skövlas, 
kan bli en förlängning av Järnvägsparken med t.ex. ute-väntplatser, lekplatser, 
ute-gym, hundrastgård, skolgård och foodtrucks.  
 
Kommentar: En smal remsa längs med parken kommer behöva tas i anspråk för att kunna 
bredda gång- och cykelbanan längs med nuvarande Industrigata/kommande Järnvägsgata. 
Intrången bedöms som motiverat då det bidrar till ökas trygghet för oskyddade trafikanter i 
området. 
 
Många Ängelholmare vill fortsätta att ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söder och strävar 
efter. Varför tror nu att MÅNGA vill bo och besöka och turista och flytta sina 
företag/verksamheter till Ängelholm? Jo, det är för att Ängelholm är en idyll, 
en liten stad som inte behöver/kräver en storstadspuls som många andra orter 
har. VI GILLAR/ÄLSKAR grönskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, 
friheten, småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, 
havet och alla GÅNG-  OCH CYKELSTRÅK inkl. Pyttebron. Ja, listan kan 
göras lång. FÖRSTÖR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Boende på Sockerbruksgatan 9 A, 2021-12-03 
JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN 
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Det finns mycket att säga om planen. Planen är omfattande med olika 
ägoförhållanden i området  och med stora förändringar i vägnätet, flytt av 
busstorg, flytt av parkering vid stationen, flytt av gångtunnel och ett nytt 
kontorskomplex (stadshuset) på stationsområdet.  
 
Personer med funktionsvariation och ev. dess ledsagare har anpassat sig och 
tagit det nuvarande tåg- och bussområdet till sitt hjärta. Bra med plats och 
möjligheter att vara kreativ och hjälpsam. VARFÖR göra det ytterligare svårt 
och komplicerat för hen? 
 
Blir ett intrång i vår stadsmiljö där bland bl. a. grönområden ska bevaras. 
Negativ miljö och hälsopåverkan och sämre livskvaliteter framför allt för de 
boende i området.  
 
Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl.a. hållplatser för de gröna bussarna, 
de gula bussarna, för ersättningsbussar samt handikapplatser, hämtaupp- och 
släppaav- platser, taxiplatser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, 
pumpadäckmöjligheter, cykelplatser, el-cykel- och elbilsplatser, Pyttetåget och 
att gående samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att 
vistas i.  
 
Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. Säkerhet, trygghet och 
framkomlighet för bl.a. personer med funktionsvariation, pendlare, passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand.  
 
Diverse riskbedömningsutredningar som t.ex. farligt gods och översvämnings 
har gjorts. Bara det säger ju att det INTE borde byggas överhuvudtaget mer i 
stationsområdet. 
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Transporter står för 30% av utsläppen i Sverige och Ängelholm. Netto-Noll-
utsläppen av växthusgaser skall vara i mål år 2045 och mycket viktigt är det att 
klimatpolitiska arbetet i Ängelholm och dess vision skall ske på vetenskapliga 
grund. En fråga i anslutning till Ängelholms klimat; Klimatsäkrar Ängelholm 
sin stadskärna? Det behövs med och bredare åtgärder, sommarens regnkaos i 
Gävle är bevis på detta.  
 
Kommentar: Detaljplanen reglerar fördröjning av dagvatten och visar också på att området som 
planläggs är robust och kan klara större regn i form av skyfall utan att det påverkar befintlig 
eller tillkommande bebyggelse negativt. 
 
Ett förslag: Bygg stadshuset på Södra Sjukhusområdet. 
 
Med kommande trängare och tuffare MILJÖ- OCH KLIMATMÅL kommer 
vi behöva ha ett stationsområde som kan växa. Med det menas inte fler 
byggnader utan BEVARA ÖPPENHETEN OCH TILLGÄNGLIGHETEN. 
Nu och i framtiden behöver vi ha ett välfungerande stationsområde.  
 
Kommentar: Detaljplanen medger inte några nya byggnader inom planområdet. 
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Tänk framtid: Bevara öppenheten, välkomnandet och möjligheten för 
kollektivtrafiken att växa med t.ex. fler busslinjer.  
 
Kommentar: Trafikutredning Järnvägsgatans förlängning - Bussterminal Ängelholms kommun, 
Atkins 2021-04-07 har tittat på utrymmesbehovet för nytt busstorg. I utredningen tar man 
även höjd för ett ökat resande, exempelvis möjliggörs för fyra hållplatslägen för regionbuss, 
jämfört med dagens 3. 
 
Om POLITIKERNA TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG så bygg 
inte en stor arbetsplats som ett stadshus i stationsområdet då det genererar 
mycket mer trafik. Ängelholms centrum har och har haft diverse vägarbeten 
och mycket tung trafik bl.a. pga. diverse rivningar och nybyggnation i många år 
nu, ca 10 år. Med alla dessa planer som kommunen vill så  kommer Ängelholm 
vara en byggarbetsplats i minst 10 år till. Med andra ord ca. 20 år. 1/4 av ett liv 
kommer vi som bor i centrum ha tung trafik och vägarbeten in på husknuten 
och i vår närmiljö. Många av förslagen kommer INTE från oss som bor i 
centrum för VI VET HUR BRA DET REDAN ÄR.  
 
Kommunen skriver i alla sina inlägg att de vill minsk trafiken i och genom stan.  
Jag/vi får inte ihop den ekvationen. Bygg istället Campus Ängelholm och 
annan skolverksamhet och t. ex. en konsertsal/hall på gamla tekniska kontorets 
plats/Batterifabrikens parkering. Då behöver vi verkligen fortsätta och ha 
Pytteleden och Pyttebron BILFRI för alla barn och ungdomar och för ALLA 
andra också såklart. Behöver då inte flytta bussterminalen 50-100 meter (för att 
få plats med stadshuset) till en betydligt mindre yta söder om järnvägsstationen 
och inkräkta på Järnvägsparken.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta, den är mycket 
omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och med 
Kattegattsleden. Bahnhofs parkering med dess många träd behöver då inte 
skövlas, kan bli en förlängning av Järnvägsparken med t.ex. ute-väntplatser, 
lekplatser, ute-gym, hundrastgård, skolgård och foodtrucks.  
 
Kommentar: En smal remsa längs med parken kommer behöva tas i anspråk för att kunna 
bredda gång- och cykelbanan längs med nuvarande Industrigata/kommande Järnvägsgata. 
Intrången bedöms som motiverat då det bidrar till ökas trygghet för oskyddade trafikanter i 
området. 
 
Många Ängelholmare vill fortsätta att ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söder och strävar 
efter. Varför tror nu att MÅNGA vill bo och besöka och turista och flytta sina 
företag/verksamheter till Ängelholm? Jo, det är för att Ängelholm är en idyll, 
en liten stad som inte behöver/kräver en storstadspuls som många andra orter 
har. VI GILLAR/ÄLSKAR grönskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, 
friheten, småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, 
havet och alla GÅNG-  OCH CYKELSTRÅK inkl. Pyttebron. Ja, listan kan 
göras lång. FÖRSTÖR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
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Boende på Sockerbruksgatan 13 B, 2021-12-03 
Detaljplan 3:49 m fl Stationsområdet Ängelholm har inte förekommit tidigare 
utan varit en del av 3:136. Yttrande på den detaljplanen pågick framtill 211102. 
I detaljplan 3:136 finns även byggnation inom stationsområdet upptaget vilket 
nu inte finns med i 3:49. Även detaljplan 3:28 m fl Centrum-Nybroområdet är 
också nu ute för granskning. Mycket att på kort tid sätta sig in i för engagerade 
kommun invånare. 
 
Detaljplanens genomförande bedöms inte få sådan betydande miljöpåverkan 
som åsyftas i Plan-o bygglagen 4 kap § 34 eller i Miljöbalken 6 kap § 11 enl 
planförslaget. Det kommer genomförandet av planen att få: Det nya busstorget 
söder om stationsbyggnaden vid mittövergången till spåren kommer att ligga 
nära ån där Järnvägsgatan möter Landshövdingevägen. Här måste 
strandskyddet gälla då avståndet på närmsta delen till ån är mindre än 50 m 
från området.  
 
Kommentar: De södra delarna av planområdet ligger inom det generella strandskyddet för Rönne 
å, vilket omfattar ett område inom 100 meter från strandlinjen. Strandskyddet är upphävt för 
aktuellt område men återinträder vid upprättandet av en ny detaljplan. Detaljplanen föreslår att 
strandskyddet upphävs. Det området där strandskyddet upphävs är idag till stora delar planlagt 
som kvartersmark. Planförslaget innebär att stora delar av området kommer planläggas som 
allmän plats, vilket bättre säkerställer allmänhetens tillgång till strandområdet. 
 
På det planerade busstorget till ytan mycket mindre än det nuvarande måste 
många resenärer mötas. Ingen beräkning har gjorts på hur många av 
tågresenärerna som åker buss till eller ifrån stationen. Många 
kommer till stationen cyklandes gåendes eller blir skjutsade. Det blir de 
oskyddade trafikanterna som får dela området vid mittövergången med 
bussarna. Trafikfarligt och olämpligt för människors hälsa dessutom. Det 
nuvarande busstorget med takförsedda mini väntplatser har ett optimalt läge 
vid plattform 1 som kommer att vara kvar och förlängas. De större långa och 
tunga regionbussarna behöver plats för angöring. När busschauffören sedan 
skall göra en vänstersväng ut från området ser det ut att vara en omöjlighet, en 
skrivbordsprodukt som inte är anpassad efter verkliga förhållanden. 
 
Trafikutredning Järnvägsgatans förlängning - Bussterminal Ängelholms kommun, Atkins 
2021-04-07 har tittat på utrymmesbehovet för nytt busstorg. Utredningen visar att området är 
tillräckligt stort. I utredningen tar man även höjd för ett ökat resande, exempelvis möjliggörs för 
fyra hållplatslägen för regionbuss, jämfört med dagens 3. Utredningen har även tittat på aspekter 
såsom trygghet och säkerhet. Exempelvis föreslås alla passager över Järnvägsgatan upphöjda för 
gående och cyklister, vilket bedöms öka säkerheten för oskyddade trafikanter. Funktioner såsom 
korttidsparkering, handikapparkering, taxizon, ersättningsbussar och cykelparkering, som idag 
finns söder om stationshuset kommer flyttas norr om stationshuset i samband med att det nya 
busstorget byggs. 
 
Utsikten från mittperrongen mot staden ån järnvägsparken och bron kommer 
att skymmas av bussarna. I stället kunde här finnas öppen yta och lite längre 
bort cykelgarage plats för elsparkcyklar mopeder, korttidsparkering, 
handikapplatser etc. På området skall tunnel till Järnvägsmuseet och skogen 
finnas. Det innebär nivåskillnad på området för framkomlighet till den. Även 
parkering förbesökare till Järnvägsmuseet och andra bör finnas här. För de 
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som kommer med bil söder ifrån behövs parkeringsalternativ till parkeringshus 
och billigare alternativ för att pendling skall gå ihop ekonomiskt. De söder 
ifrån skall inte behöva köra förbi stationen för att parkera och väldigt många 
kommer till stationen söder ifrån. 
 
Kommentar: Inom området söder om stationshuset finns plats för nytt busstorg, ny gång- och 
cykelanslutning till Järnvägstunneln samt parkering. I samband med ombyggnation av ytorna 
kommer funktionerna att omdisponeras något vilket innebär att anslutningen till 
Järnvägstunneln kommer flyttas något söderut och ta en del av befintlig parkeringsplats i 
anspråk. Detaljplanen säkerställer att tillräckligt stor yta för respektive funktion finns tillgänglig 
men reglerar inte i detalj hur ytorna kommer att utformas. I planbeskrivningen redovisas ett 
förslag. 
 
Ny vägsträckning kommer att byggas enl. plan. Det innebär stora markarbeten 
över och under mark där det finns många ledningar ( el , värme o telenät) som 
måste flyttas. Ett kostsamt och onödigt projekt. Att ändra Järnvägsgatan här 
blir intrång på befintlig parkmiljö och planen behöver därför göras om. 
Då den nya sträckningen av Järnvägsgatan dras behöver det nuvarande 
busstorget tas i anspråk och flyttas. Det finns plats för alternativa lösningar och 
en vägdragning som tillåter busstorget vara kvar. 
 
Kommentar: En smal remsa längs med parken kommer behöva tas i anspråk för att kunna 
bredda gång- och cykelbanan längs med nuvarande Industrigata/kommande Järnvägsgata. 
Intrången bedöms som motiverat då det bidrar till ökas trygghet för oskyddade trafikanter i 
området. Järnvägsgatans nya sträckning finns med i planprogrammet för stationsområdet som 
antogs 2017. Syftet med att dra om järnvägsgatans sträckning är bland annat för att samla 
områdets bullerkällor så nära järnvägen som möjligt. Det medför i sin tur bättre ljudmiljöer för 
de boende, både för de som flyttar in i tillkommande bebyggelse liksom för de som redan bor i 
området.  
 
Stationsområdet Ängelholm (från 1800- talets slut) är en av få bevarade 
sammanhållna järnvägsmiljöer som finns kvar och området har miljö klass 1 
vilket innebär att den är oersättlig och av riksintresse. Ökning av trafiken i dess 
närmiljö får därmed en stor negativ påverkan på byggnaderna. Resenärer och 
många med dem kan få en plats att ta del av denna unika kulturmiljö. En bred 
stadsgata här förstör för all framtid det som är av riksintresse och en stor del av 
Ängelholms historia och hjärta. 
 
Kommentar: Kommunens bedömning är att detaljplanen inte kommer påverka befintlig 
kulturmiljöskyddad bebyggelse i anslutning till planområdet negativt. 
 
Framför en av byggnaderna Bahnhof finns trädplantering med ett 25- tal 
relativt unga träd som behövs för miljön och klimatet. En ny park planeras på 
ett område som inte geografiskt hänger samman med detaljplanen. Vad är 
tanken med den? Parkområdet borde istället finnas inom stationsområdet och 
då företrädesvis vid Bahnhof så den unika miljön kan tillvaratas med befintliga 
träd. En huvudgata här framför byggnaderna kommer att förstöra det 
karaktäristiska området med oersättliga värden för kultur och miljö. 
 
Kommentar: Området som planläggs som park i detaljplanen ska bli stationsområdets nya 
stadsdelspark. I planbeskrivningen redovisas ett förslag på hur parken skulle kunna se ut. 
Planering och genomförande av parken sker efter att detaljplanen fått laga kraft.   
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Området ägs av flera markägare och kommunen måste ifall planen blir 
verklighet lösa in fastigheter och markområden till en okänd summa. Detta 
projekt med ny bred gata alla markarbeten byggnation (busskurer) har inte 
kostnadsberäknats. Att inte byggnation finns medtaget i denna plan är 
anmärkningsvärt då byggnation planeras alldeles intill denna gestaltning. 
 
I detta planprogram tas inte några initiativ till framtiden om ett klimatneutralt 
och fossilbränslefritt Skåne/ Ängelholm 2030. Stadens identitet som en lugn 
trygg vacker mindre stad med närhet till ån måste tas tillvara och inte förstöras 
av nya bilvägar genom centrala delar av stan och där stationsområdet blir 
föremål för exploatering. 
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Boende på Sockerbruksgatan 11 C, 2021-12-03 
JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN. 
 
Det finns mycket att säga om planen. Planen är omfattande med olika 
ägoförhållanden i området  och med stora förändringar i vägnätet, flytt av 
busstorg, flytt av parkering vid stationen, flytt av gångtunnel och ett nytt 
kontorskomplex (stadshuset) på stationsområdet 
 
Området ägs av flera markägare och kommunen måste ifall planen blir 
verklighet lösa in fastigheter och markområden till en okänd summa. Detta 
projekt med ny bred gata, alla markarbeten, byggnation (busskurer) har inte 
kostnadsberäknats. Att inte byggnation finns med överhuvudtaget i denna plan 
är anmärkningsvärt då byggnation planeras alldeles in till denna gestaltning. I 
detta planprogram tas inte några initiativ till framtiden om ett klimatneutralt 
och fossilbränslefritt Skåne/Ängelholm 2030. 
 
Busstorget har nyligen iordning till det bättre för många. ALLT är samlat på ett 
ställe. Personer med funktionsvariation och ev. dess ledsagare har anpassat sig 
och tagit det nuvarande tåg- och bussområdet till sitt hjärta. Bra med plats och 
möjligheter att vara kreativ och hjälpsam. VARFÖR göra det ytterligare svårt 
och komplicerat för hen? 
 
Vi som pendlare och passerar järnvägsområdet och järnvägsparken flera gånger 
varje dag, vi ser, lägger märke till och uppskattar att det finns ”space” och fri 
sikt för att kunna ta sig fram och hamna rätt. Blir ett intrång i vår stadsmiljö 
där bland bl. a. grönområden ska bevaras. Bevara öppenheten och 
tillgängligheten så minskar otryggheten, ”tillhåll”, skadegörelse och 
nedskräpning.  
 
Varför SLÖSA med våra skattepengar och utmana TÅLAMODET hos oss 
som passerar och pendlar NÄR DET FUNGERAR BRA. 
 
De senaste åren har och kommer vi tacklas med dubbelspårsbyggnationen och 
dess kringområden och dennes tunga trafik och oväsen. Plus all tung trafik 
som passerar dag som natt till t.ex. nybyggena på parallelltrapetsen, på förde 
detta badhustomten och före detta Scantomten. DET KOMMER ATT 
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FORTSÄTTA i många år framöver, om omläggning av busstorget görs och 
stadshuset byggs och om Klippanvägen förläggning blir av. Ska vi behöva 
vistas i en BYGGARBETSPLATS på vår fritid och när vi åker till och från 
skola och jobb? SNÄLLA SKONA OSS FRÅN DET. 
 
Konsekvenser lir negativa för miljö och hälsopåverkan och sämre livskvaliteter 
framför allt för de boende i området. VARFÖR vända upp och ner på ALLT 
och skapa KAOS och förvirring och irritation BARA för att ett stadshus ska få 
plats? Stadshuset borde definitivt INTE byggas i järnvägsområdet där ytorna är 
begränsade.  
 
Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl.a. hållplatser för de gröna bussarna, 
de gula bussarna, för ersättningsbussar samt handikapplatser, hämtaupp- och 
släppaav- platser, taxiplatser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, 
pumpadäckmöjligheter, cykelplatser, el-cykel- och elbilsplatser, Pyttetåget och 
att gående samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att 
vistas i.  
 
Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. Säkerhet, trygghet och 
framkomlighet för bl.a. personer med funktionsvariation, pendlare, passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand! 
 
Diverse riskbedömningsutredningar som t.ex. farligt gods och översvämnings 
har gjorts. Om olyckan skulle vara framme i järnvägsområdet blir det rejält 
trångt och smalt för andra utryckningsfordon att ta sig fram till bl.a. 
Sockerbruksområdet (gamla och nya) och Saftstationen. Då blir också 
framkomligheten för bussar, bilister, cyklister och gående riskfylld och svår.  
 
Trafiken har redan ökat i stationsområdet och beräknas öka med 20-40%. 
Antalet gångtrafikanter och cyklister kommer också att öka.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Detaljplanen genomförande bedöms inte få sådan betydande miljöpåverkan 
som åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap § 34 eller Miljöbalken 6 kap § 11 enligt 
planförslaget. Det kommer genomförandet av detaljplanen att få: Det nya 
busstorget söder om Stationsbyggnaden vid mittövergången till spåren 
kommer att ligga nära ån där Järnvägsgatan möte Landshövdingevägen. Här 
måste strandskyddet gälla då avståndet på närmsta delen till Rönne å är mindre 
än 50 m från området. Bara det säger ju att det INTE borde byggas 
överhuvudtaget mer i järnvägsområdet/stationsområdet.  
 
Kommentar: De södra delarna av planområdet ligger inom det generella strandskyddet för Rönne 
å, vilket omfattar ett område inom 100 meter från strandlinjen. Strandskyddet är upphävt för 
aktuellt område men återinträder vid upprättandet av en ny detaljplan. Detaljplanen föreslår att 
strandskyddet upphävs. Det området där strandskyddet upphävs är idag till stora delar planlagt 
som kvartersmark. Planförslaget innebär att stora delar av området kommer planläggas som 
allmän plats, vilket bättre säkerställer allmänhetens tillgång till strandområdet. 
 
Utsläppen måste minska NU. Den globala uppvärmningen går för snabbt. Vi 
utsätt för oförutsägbara händelser såsom t.ex. skyfall, bränder, torka och 
översvämningar. Ni och vi tillsammans måste agera NU. Trafiken står för 30% 
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av utsläppen i Sverige och Ängelholm. Netto-Noll-utsläppen av växthusgaser 
skall vara i mål år 2045 och mycket viktigt är det att klimatpolitiska arbetet i 
Ängelholm och dess vision skall ske på vetenskapliga grund. En fråga i 
anslutning till Ängelholms klimat; Klimatsäkrar Ängelholm sin stadskärna? Det 
behövs med och bredare åtgärder, sommarens regnkaos i Gävle är bevis på 
detta.  
 
Kommentar: Detaljplanen reglerar fördröjning av dagvatten och visar också på att området som 
planläggs är robust och kan klara större regn i form av skyfall utan att det påverkar befintlig 
eller tillkommande bebyggelse negativt. 
 
Om Järnvägsgatan/Industrigatan rätas ut genererar det bl.a. tyvärr högre 
hastigheter. Med andra ord, bevara nuvarande kurva/sväng vid 
Sockerbruksgatan, får då en behagligare och säkrare miljö att vistas i. 
Kombinationen utav åtgärder som underlättar för gående och cyklister och 
kollektivtrafik genererar en lugnare stadsmiljö med färre olyckstillbud. 
 
Kommentar: Järnvägsgatans nya sektion bedöms bidra till en ökad trygghet och säkerhet för 
oskyddade trafikanter samt till en mer attraktiv stadsmiljö. Den del av Järnvägsgatan som 
omfattas av denna detaljplan ersätter befintlig Industrigata på samma sträcka. Industrigatan 
består idag av en ca 7 meter bred körbana samt gång- och cykelbana som delar på en yta som är 
ca 2,8 meter bred i direkt anslutning till körbanan. Järnvägsgatans nya sektion föreslår en 
körbana som är 6,5 meter bred, en skiljeremsa som är 3 meter bred för plantering och hantering 
av dagvatten samt en separerad gång- och cykelbanan som är 4 meter bred. Gatans totala bredd 
ökar med till förmån för de oskyddade trafikanterna samt för att möjliggöra en grön stadsgata.   
 
Med kommande trängare och tuffare MILJÖ- OCH KLIMATMÅL kommer 
vi behöva ha ett stationsområde som kan växa. Med det menas inte fler 
byggnader utan BEVARA ÖPPENHETEN OCH TILLGÄNGLIGHETEN. 
Nu och i framtiden behöver vi ha ett välfungerande stationsområde.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Denna miljö är viktig att ta hand om på ett hållbart sätt så att även framtidens 
människor kan få uppleva den. Stationsområdet Ängelholm (från 1800-talets 
slut) är en av de få bevarade sammanhållna järnvägsmiljöer som finns kvar och 
området har miljö klass 1 vilket innebär att den är oersättlig och av riksintresse. 
Ökningen av trafiken i dess närmiljö får därmed en stor negativ påverkan på 
byggnaderna. Resenärer och många med dem kan få en plats att ta del av denna 
unika kulturmiljö. En bred stadsgata här förstör för all framtid det som är av 
riksintresse och en stor del av Ängelholms historia och hjärta. 
 
Kommentar: Kommunens bedömning är att detaljplanen inte kommer påverka befintlig 
kulturmiljöskyddad bebyggelse i anslutning till planområdet negativt. 
 
Tänk framtid: Bevara öppenheten, välkomnandet och möjligheten för 
kollektivtrafiken att växa med t.ex. fler busslinjer. Om POLITIKERNA 
TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG så bygg inte en stor arbetsplats 
som ett stadshus i stationsområdet då det genererar mycket mer trafik. 
Ängelholms centrum har och har haft diverse vägarbeten och mycket tung 
trafik bl.a. pga. diverse rivningar och nybyggnation i många år nu, ca 10 år. 
Med alla dessa planer som kommunen vill så  kommer Ängelholm vara en 
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byggarbetsplats i minst 10 år till. Med andra ord ca. 20 år.1/4 av ett liv kommer 
vi som bor i centrum ha tung trafik och vägarbeten in på husknuten och i vår 
närmiljö. Många av förslagen kommer INTE från oss som bor i centrum för 
VI VET HUR BRA DET REDAN ÄR.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Kommunen skriver i alla sina inlägg att de vill minsk trafiken i och genom stan.  
Jag/vi får inte ihop den ekvationen. Bygg istället Campus Ängelholm och 
annan skolverksamhet och t. ex. en konsertsal/hall på gamla tekniska kontorets 
plats/Batterifabrikens parkering. Då behöver vi verkligen fortsätta och ha 
Pytteleden och Pyttebron BILFRI för alla barn och ungdomar och för ALLA 
andra också såklart. Då främjar vi cykelanvändningen och att röra på sig. 
Behöver då inte flytta bussterminalen 50-100 meter (för att få plats med 
stadshuset) till en betydligt mindre yta söder om järnvägsstationen och inkräkta 
på Järnvägsparken. Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta, 
den är mycket omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och 
med Kattegattsleden. Denna utomhusmötesplats är en grönskande, svalkande, 
lättillgänglig, vacker välkomnande, öppen och helt underbar plats. Många äldre 
med eller utan sina rollatorer tar sina dagliga promenader runt och i 
Järnvägsparken. Ta INTE den glädjen ifrån dem.  
 
Kommentar: En smal remsa längs med parken kommer behöva tas i anspråk för att kunna 
bredda gång- och cykelbanan längs med nuvarande Industrigata/kommande Järnvägsgata. 
Intrången bedöms som motiverat då det bidrar till ökas trygghet för oskyddade trafikanter i 
området. 
 
Vi uppskattar mycket den kulturella betydelsen som parken och stationshuset 
och omgivningarna innebär för stationsområdet. Bahnhofs parkering med dess 
många träd behöver då inte skövlas, kan bli en förlängning av Järnvägsparken 
med t.ex. ute-väntplatser, lekplatser, ute-gym, hundrastgård, skolgård och 
foodtrucks. Vi äldre och även yngre hade uppskattat att ha ett ”utomhus-
väntplats-område” nära järnvägsstationen. BLIR DÅ EN ATTRAKTIV OCH 
POPULÄR MÖTESPLATS.  
 
Många Ängelholmare vill fortsätta att ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söder och strävar 
efter. Behåll utbudet av diverse affärer runt t.ex. Storgatan och Östergatan och 
Nya Torg och Villan så att vi slipper ett ÖDE OCH TOMT city. Varför tror 
nu att MÅNGA vill bo och besöka och turista och flytta sina 
företag/verksamheter till Ängelholm? Jo, det är för att Ängelholm är en idyll, 
en liten stad som inte behöver/kräver en storstadspuls som många andra orter 
har. VI GILLAR/ÄLSKAR grönskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, 
friheten, småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, 
havet och alla GÅNG-  OCH CYKELSTRÅK inkl. Pyttebron. Ja, listan kan 
göras lång. FÖRSTÖR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM. Ni säger att ni lyssnar och tar tillvara 
invånarnas synpunkter och idéer, nu kan NI bevisa det.  
 
Ett förslag: Bygg stadshuset på Södra Sjukhusområdet. 
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
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Boende på Sockerbruksgatan 13 C, 2021-12-03 
JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN. 
 
Det finns mycket att säga om planen. Planen är omfattande med olika 
ägoförhållanden i området  och med stora förändringar i vägnätet, flytt av 
busstorg, flytt av parkering vid stationen, flytt av gångtunnel och ett nytt 
kontorskomplex (stadshuset) på stationsområdet 
 
Området ägs av flera markägare och kommunen måste ifall planen blir 
verklighet lösa in fastigheter och markområden till en okänd summa. Detta 
projekt med ny bred gata, alla markarbeten, byggnation (busskurer) har inte 
kostnadsberäknats. Att inte byggnation finns med överhuvudtaget i denna plan 
är anmärkningsvärt då byggnation planeras alldeles in till denna gestaltning. I 
detta planprogram tas inte några initiativ till framtiden om ett klimatneutralt 
och fossilbränslefritt Skåne/Ängelholm 2030. 
 
Busstorget har nyligen iordning till det bättre för många. ALLT är samlat på ett 
ställe. Personer med funktionsvariation och ev. dess ledsagare har anpassat sig 
och tagit det nuvarande tåg- och bussområdet till sitt hjärta. Bra med plats och 
möjligheter att vara kreativ och hjälpsam. VARFÖR göra det ytterligare svårt 
och komplicerat för hen? 
 
Vi som pendlare och passerar järnvägsområdet och järnvägsparken flera gånger 
varje dag, vi ser, lägger märke till och uppskattar att det finns ”space” och fri 
sikt för att kunna ta sig fram och hamna rätt. Blir ett intrång i vår stadsmiljö 
där bland bl. a. grönområden ska bevaras. Bevara öppenheten och 
tillgängligheten så minskar otryggheten, ”tillhåll”, skadegörelse och 
nedskräpning.  
 
Varför SLÖSA med våra skattepengar och utmana TÅLAMODET hos oss 
som passerar och pendlar NÄR DET FUNGERAR BRA. 
 
De senaste åren har och kommer vi tacklas med dubbelspårsbyggnationen och 
dess kringområden och dennes tunga trafik och oväsen. Plus all tung trafik 
som passerar dag som natt till t.ex. nybyggena på parallelltrapetsen, på förde 
detta badhustomten och före detta Scantomten. DET KOMMER ATT 
FORTSÄTTA i många år framöver, om omläggning av busstorget görs och 
stadshuset byggs och om Klippanvägen förläggning blir av. Ska vi behöva 
vistas i en BYGGARBETSPLATS på vår fritid och när vi åker till och från 
skola och jobb? SNÄLLA SKONA OSS FRÅN DET. 
 
Konsekvenser lir negativa för miljö och hälsopåverkan och sämre livskvaliteter 
framför allt för de boende i området. VARFÖR vända upp och ner på ALLT 
och skapa KAOS och förvirring och irritation BARA för att ett stadshus ska få 
plats? Stadshuset borde definitivt INTE byggas i järnvägsområdet där ytorna är 
begränsade.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
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Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl.a. hållplatser för de gröna bussarna, 
de gula bussarna, för ersättningsbussar samt handikapplatser, hämtaupp- och 
släppaav- platser, taxiplatser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, 
pumpadäckmöjligheter, cykelplatser, el-cykel- och elbilsplatser, Pyttetåget och 
att gående samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att 
vistas i.  
 
Kommentar: De funktioner som idag finns på delar av den ytan som avsätts för nytt busstorg i 
detaljplanen planeras flytta norr om stationshuset. Här kommer finnas plats för 
korttidsparkering, handikapparkering, taxizon, cykelparkering och ersättningsbussar. 
 
Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. Säkerhet, trygghet och 
framkomlighet för bl.a. personer med funktionsvariation, pendlare, passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand! 
 
Diverse riskbedömningsutredningar som t.ex. farligt gods och översvämnings 
har gjorts. Om olyckan skulle vara framme i järnvägsområdet blir det rejält 
trångt och smalt för andra utryckningsfordon att ta sig fram till bl.a. 
Sockerbruksområdet (gamla och nya) och Saftstationen. Då blir också 
framkomligheten för bussar, bilister, cyklister och gående riskfylld och svår.  
 
Trafiken har redan ökat i stationsområdet och beräknas öka med 20-40%. 
Antalet gångtrafikanter och cyklister kommer också att öka.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Detaljplanen genomförande bedöms inte få sådan betydande miljöpåverkan 
som åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap § 34 eller Miljöbalken 6 kap § 11 enligt 
planförslaget. Det kommer genomförandet av detaljplanen att få: Det nya 
busstorget söder om Stationsbyggnaden vid mittövergången till spåren 
kommer att ligga nära ån där Järnvägsgatan möte Landshövdingevägen. Här 
måste strandskyddet gälla då avståndet på närmsta delen till Rönne å är mindre 
än 50 m från området. Bara det säger ju att det INTE borde byggas 
överhuvudtaget mer i järnvägsområdet/stationsområdet.  
 
Kommentar: De södra delarna av planområdet ligger inom det generella strandskyddet för Rönne 
å, vilket omfattar ett område inom 100 meter från strandlinjen. Strandskyddet är upphävt för 
aktuellt område men återinträder vid upprättandet av en ny detaljplan. Detaljplanen föreslår att 
strandskyddet upphävs. Det området där strandskyddet upphävs är idag till stora delar planlagt 
som kvartersmark. Planförslaget innebär att stora delar av området kommer planläggas som 
allmän plats, vilket bättre säkerställer allmänhetens tillgång till strandområdet. 
 
Utsläppen måste minska NU. Den globala uppvärmningen går för snabbt. Vi 
utsätt för oförutsägbara händelser såsom t.ex. skyfall, bränder, torka och 
översvämningar. Ni och vi tillsammans måste agera NU. Trafiken står för 30% 
av utsläppen i Sverige och Ängelholm. Netto-Noll-utsläppen av växthusgaser 
skall vara i mål år 2045 och mycket viktigt är det att klimatpolitiska arbetet i 
Ängelholm och dess vision skall ske på vetenskapliga grund. En fråga i 
anslutning till Ängelholms klimat; Klimatsäkrar Ängelholm sin stadskärna? Det 
behövs med och bredare åtgärder, sommarens regnkaos i Gävle är bevis på 
detta.  
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Kommentar: Detaljplanen reglerar fördröjning av dagvatten och visar också på att området som 
planläggs är robust och kan klara större regn i form av skyfall utan att det påverkar befintlig 
eller tillkommande bebyggelse negativt. 
 
Om Järnvägsgatan/Industrigatan rätas ut genererar det bl.a. tyvärr högre 
hastigheter. Med andra ord, bevara nuvarande kurva/sväng vid 
Sockerbruksgatan, får då en behagligare och säkrare miljö att vistas i. 
Kombinationen utav åtgärder som underlättar för gående och cyklister och 
kollektivtrafik genererar en lugnare stadsmiljö med färre olyckstillbud.  
 
Kommentar: Järnvägsgatans nya sektion bedöms bidra till en ökad trygghet och säkerhet för 
oskyddade trafikanter samt till en mer attraktiv stadsmiljö. Den del av Järnvägsgatan som 
omfattas av denna detaljplan ersätter befintlig Industrigata på samma sträcka. Industrigatan 
består idag av en ca 7 meter bred körbana samt gång- och cykelbana som delar på en yta som är 
ca 2,8 meter bred i direkt anslutning till körbanan. Järnvägsgatans nya sektion föreslår en 
körbana som är 6,5 meter bred, en skiljeremsa som är 3 meter bred för plantering och hantering 
av dagvatten samt en separerad gång- och cykelbanan som är 4 meter bred. Gatans totala bredd 
ökar med till förmån för de oskyddade trafikanterna samt för att möjliggöra en grön stadsgata. 
 
Med kommande trängare och tuffare MILJÖ- OCH KLIMATMÅL kommer 
vi behöva ha ett stationsområde som kan växa. Med det menas inte fler 
byggnader utan BEVARA ÖPPENHETEN OCH TILLGÄNGLIGHETEN. 
Nu och i framtiden behöver vi ha ett välfungerande stationsområde.  
 
Denna miljö är viktig att ta hand om på ett hållbart sätt så att även framtidens 
människor kan få uppleva den. Stationsområdet Ängelholm (från 1800-talets 
slut) är en av de få bevarade sammanhållna järnvägsmiljöer som finns kvar och 
området har miljö klass 1 vilket innebär att den är oersättlig och av riksintresse. 
Ökningen av trafiken i dess närmiljö får därmed en stor negativ påverkan på 
byggnaderna. Resenärer och många med dem kan få en plats att ta del av denna 
unika kulturmiljö. En bred stadsgata här förstör för all framtid det som är av 
riksintresse och en stor del av Ängelholms historia och hjärta. 
 
Kommentar: Kommunens bedömning är att detaljplanen inte kommer påverka befintlig 
kulturmiljöskyddad bebyggelse i anslutning till planområdet negativt. 
 
Tänk framtid: Bevara öppenheten, välkomnandet och möjligheten för 
kollektivtrafiken att växa med t.ex. fler busslinjer. Om POLITIKERNA 
TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG så bygg inte en stor arbetsplats 
som ett stadshus i stationsområdet då det genererar mycket mer trafik. 
Ängelholms centrum har och har haft diverse vägarbeten och mycket tung 
trafik bl.a. pga. diverse rivningar och nybyggnation i många år nu, ca 10 år. 
Med alla dessa planer som kommunen vill så  kommer Ängelholm vara en 
byggarbetsplats i minst 10 år till. Med andra ord ca. 20 år.1/4 av ett liv kommer 
vi som bor i centrum ha tung trafik och vägarbeten in på husknuten och i vår 
närmiljö. Många av förslagen kommer INTE från oss som bor i centrum för 
VI VET HUR BRA DET REDAN ÄR.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Kommunen skriver i alla sina inlägg att de vill minsk trafiken i och genom stan.  
Jag/vi får inte ihop den ekvationen. Bygg istället Campus Ängelholm och 
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annan skolverksamhet och t. ex. en konsertsal/hall på gamla tekniska kontorets 
plats/Batterifabrikens parkering. Då behöver vi verkligen fortsätta och ha 
Pytteleden och Pyttebron BILFRI för alla barn och ungdomar och för ALLA 
andra också såklart. Då främjar vi cykelanvändningen och att röra på sig. 
Behöver då inte flytta bussterminalen 50-100 meter (för att få plats med 
stadshuset) till en betydligt mindre yta söder om järnvägsstationen och inkräkta 
på Järnvägsparken. Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta, 
den är mycket omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och 
med Kattegattsleden. Denna utomhusmötesplats är en grönskande, svalkande, 
lättillgänglig, vacker välkomnande, öppen och helt underbar plats. Många äldre 
med eller utan sina rollatorer tar sina dagliga promenader runt och i 
Järnvägsparken. Ta INTE den glädjen ifrån dem.  
 
Kommentar: En smal remsa längs med parken kommer behöva tas i anspråk för att kunna 
bredda gång- och cykelbanan längs med nuvarande Industrigata/kommande Järnvägsgata. 
Intrången bedöms som motiverat då det bidrar till ökas trygghet för oskyddade trafikanter i 
området. 
 
Vi uppskattar mycket den kulturella betydelsen som parken och stationshuset 
och omgivningarna innebär för stationsområdet. Bahnhofs parkering med dess 
många träd behöver då inte skövlas, kan bli en förlängning av Järnvägsparken 
med t.ex. ute-väntplatser, lekplatser, ute-gym, hundrastgård, skolgård och 
foodtrucks. Vi äldre och även yngre hade uppskattat att ha ett ”utomhus-
väntplats-område” nära järnvägsstationen. BLIR DÅ EN ATTRAKTIV OCH 
POPULÄR MÖTESPLATS.  
 
Många Ängelholmare vill fortsätta att ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söder och strävar 
efter. Behåll utbudet av diverse affärer runt t.ex. Storgatan och Östergatan och 
Nya Torg och Villan så att vi slipper ett ÖDE OCH TOMT city. Varför tror 
nu att MÅNGA vill bo och besöka och turista och flytta sina 
företag/verksamheter till Ängelholm? Jo, det är för att Ängelholm är en idyll, 
en liten stad som inte behöver/kräver en storstadspuls som många andra orter 
har. VI GILLAR/ÄLSKAR grönskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, 
friheten, småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, 
havet och alla GÅNG-  OCH CYKELSTRÅK inkl. Pyttebron. Ja, listan kan 
göras lång. FÖRSTÖR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM. Ni säger att ni lyssnar och tar tillvara 
invånarnas synpunkter och idéer, nu kan NI bevisa det.  
 
Ett förslag: Bygg stadshuset på Södra Sjukhusområdet. 
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Boende på Sockerbruksgatan 13, 2021-12-03 
JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN. 
 
Det finns mycket att säga om planen. Planen är omfattande med olika 
ägoförhållanden i området  och med stora förändringar i vägnätet, flytt av 
busstorg, flytt av parkering vid stationen, flytt av gångtunnel och ett nytt 
kontorskomplex (stadshuset) på stationsområdet 
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Området ägs av flera markägare och kommunen måste ifall planen blir 
verklighet lösa in fastigheter och markområden till en okänd summa. Detta 
projekt med ny bred gata, alla markarbeten, byggnation (busskurer) har inte 
kostnadsberäknats. Att inte byggnation finns med överhuvudtaget i denna plan 
är anmärkningsvärt då byggnation planeras alldeles in till denna gestaltning. I 
detta planprogram tas inte några initiativ till framtiden om ett klimatneutralt 
och fossilbränslefritt Skåne/Ängelholm 2030. 
 
Busstorget har nyligen iordning till det bättre för många. ALLT är samlat på ett 
ställe. Personer med funktionsvariation och ev. dess ledsagare har anpassat sig 
och tagit det nuvarande tåg- och bussområdet till sitt hjärta. Bra med plats och 
möjligheter att vara kreativ och hjälpsam. VARFÖR göra det ytterligare svårt 
och komplicerat för hen? 
 
Vi som pendlare och passerar järnvägsområdet och järnvägsparken flera gånger 
varje dag, vi ser, lägger märke till och uppskattar att det finns ”space” och fri 
sikt för att kunna ta sig fram och hamna rätt. Blir ett intrång i vår stadsmiljö 
där bland bl. a. grönområden ska bevaras. Bevara öppenheten och 
tillgängligheten så minskar otryggheten, ”tillhåll”, skadegörelse och 
nedskräpning.  
 
Varför SLÖSA med våra skattepengar och utmana TÅLAMODET hos oss 
som passerar och pendlar NÄR DET FUNGERAR BRA. 
 
De senaste åren har och kommer vi tacklas med dubbelspårsbyggnationen och 
dess kringområden och dennes tunga trafik och oväsen. Plus all tung trafik 
som passerar dag som natt till t.ex. nybyggena på parallelltrapetsen, på förde 
detta badhustomten och före detta Scantomten. DET KOMMER ATT 
FORTSÄTTA i många år framöver, om omläggning av busstorget görs och 
stadshuset byggs och om Klippanvägen förläggning blir av. Ska vi behöva 
vistas i en BYGGARBETSPLATS på vår fritid och när vi åker till och från 
skola och jobb? SNÄLLA SKONA OSS FRÅN DET. 
 
Konsekvenser lir negativa för miljö och hälsopåverkan och sämre livskvaliteter 
framför allt för de boende i området. VARFÖR vända upp och ner på ALLT 
och skapa KAOS och förvirring och irritation BARA för att ett stadshus ska få 
plats? Stadshuset borde definitivt INTE byggas i järnvägsområdet där ytorna är 
begränsade.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl.a. hållplatser för de gröna bussarna, 
de gula bussarna, för ersättningsbussar samt handikapplatser, hämtaupp- och 
släppaav- platser, taxiplatser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, 
pumpadäckmöjligheter, cykelplatser, el-cykel- och elbilsplatser, Pyttetåget och 
att gående samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att 
vistas i.  
 
Kommentar: De funktioner som idag finns på delar av den ytan som avsätts för nytt busstorg i 
detaljplanen planeras flytta norr om stationshuset. Här kommer finnas plats för 
korttidsparkering, handikapparkering, taxizon, cykelparkering och ersättningsbussar. 
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Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. Säkerhet, trygghet och 
framkomlighet för bl.a. personer med funktionsvariation, pendlare, passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand! 
 
Diverse riskbedömningsutredningar som t.ex. farligt gods och översvämnings 
har gjorts. Om olyckan skulle vara framme i järnvägsområdet blir det rejält 
trångt och smalt för andra utryckningsfordon att ta sig fram till bl.a. 
Sockerbruksområdet (gamla och nya) och Saftstationen. Då blir också 
framkomligheten för bussar, bilister, cyklister och gående riskfylld och svår.  
 
Trafiken har redan ökat i stationsområdet och beräknas öka med 20-40%. 
Antalet gångtrafikanter och cyklister kommer också att öka.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Detaljplanen genomförande bedöms inte få sådan betydande miljöpåverkan 
som åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap § 34 eller Miljöbalken 6 kap § 11 enligt 
planförslaget. Det kommer genomförandet av detaljplanen att få: Det nya 
busstorget söder om Stationsbyggnaden vid mittövergången till spåren 
kommer att ligga nära ån där Järnvägsgatan möte Landshövdingevägen. Här 
måste strandskyddet gälla då avståndet på närmsta delen till Rönne å är mindre 
än 50 m från området. Bara det säger ju att det INTE borde byggas 
överhuvudtaget mer i järnvägsområdet/stationsområdet.  
 
Kommentar: De södra delarna av planområdet ligger inom det generella strandskyddet för Rönne 
å, vilket omfattar ett område inom 100 meter från strandlinjen. Strandskyddet är upphävt för 
aktuellt område men återinträder vid upprättandet av en ny detaljplan. Detaljplanen föreslår att 
strandskyddet upphävs. Det området där strandskyddet upphävs är idag till stora delar planlagt 
som kvartersmark. Planförslaget innebär att stora delar av området kommer planläggas som 
allmän plats, vilket bättre säkerställer allmänhetens tillgång till strandområdet. 
 
Utsläppen måste minska NU. Den globala uppvärmningen går för snabbt. Vi 
utsätt för oförutsägbara händelser såsom t.ex. skyfall, bränder, torka och 
översvämningar. Ni och vi tillsammans måste agera NU. Trafiken står för 30% 
av utsläppen i Sverige och Ängelholm. Netto-Noll-utsläppen av växthusgaser 
skall vara i mål år 2045 och mycket viktigt är det att klimatpolitiska arbetet i 
Ängelholm och dess vision skall ske på vetenskapliga grund. En fråga i 
anslutning till Ängelholms klimat; Klimatsäkrar Ängelholm sin stadskärna? Det 
behövs med och bredare åtgärder, sommarens regnkaos i Gävle är bevis på 
detta.  
 
Kommentar: Detaljplanen reglerar fördröjning av dagvatten och visar också på att området som 
planläggs är robust och kan klara större regn i form av skyfall utan att det påverkar befintlig 
eller tillkommande bebyggelse negativt. 
 
Om Järnvägsgatan/Industrigatan rätas ut genererar det bl.a. tyvärr högre 
hastigheter. Med andra ord, bevara nuvarande kurva/sväng vid 
Sockerbruksgatan, får då en behagligare och säkrare miljö att vistas i. 
Kombinationen utav åtgärder som underlättar för gående och cyklister och 
kollektivtrafik genererar en lugnare stadsmiljö med färre olyckstillbud.  
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Kommentar: Järnvägsgatans nya sektion bedöms bidra till en ökad trygghet och säkerhet för 
oskyddade trafikanter samt till en mer attraktiv stadsmiljö. Den del av Järnvägsgatan som 
omfattas av denna detaljplan ersätter befintlig Industrigata på samma sträcka. Industrigatan 
består idag av en ca 7 meter bred körbana samt gång- och cykelbana som delar på en yta som är 
ca 2,8 meter bred i direkt anslutning till körbanan. Järnvägsgatans nya sektion föreslår en 
körbana som är 6,5 meter bred, en skiljeremsa som är 3 meter bred för plantering och hantering 
av dagvatten samt en separerad gång- och cykelbanan som är 4 meter bred. Gatans totala bredd 
ökar med till förmån för de oskyddade trafikanterna samt för att möjliggöra en grön stadsgata. 
 
Med kommande trängare och tuffare MILJÖ- OCH KLIMATMÅL kommer 
vi behöva ha ett stationsområde som kan växa. Med det menas inte fler 
byggnader utan BEVARA ÖPPENHETEN OCH TILLGÄNGLIGHETEN. 
Nu och i framtiden behöver vi ha ett välfungerande stationsområde.  
 
Denna miljö är viktig att ta hand om på ett hållbart sätt så att även framtidens 
människor kan få uppleva den. Stationsområdet Ängelholm (från 1800-talets 
slut) är en av de få bevarade sammanhållna järnvägsmiljöer som finns kvar och 
området har miljö klass 1 vilket innebär att den är oersättlig och av riksintresse. 
Ökningen av trafiken i dess närmiljö får därmed en stor negativ påverkan på 
byggnaderna. Resenärer och många med dem kan få en plats att ta del av denna 
unika kulturmiljö. En bred stadsgata här förstör för all framtid det som är av 
riksintresse och en stor del av Ängelholms historia och hjärta. 
 
Kommentar: Kommunens bedömning är att detaljplanen inte kommer påverka befintlig 
kulturmiljöskyddad bebyggelse i anslutning till planområdet negativt. 
 
Tänk framtid: Bevara öppenheten, välkomnandet och möjligheten för 
kollektivtrafiken att växa med t.ex. fler busslinjer. Om POLITIKERNA 
TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG så bygg inte en stor arbetsplats 
som ett stadshus i stationsområdet då det genererar mycket mer trafik. 
Ängelholms centrum har och har haft diverse vägarbeten och mycket tung 
trafik bl.a. pga. diverse rivningar och nybyggnation i många år nu, ca 10 år. 
Med alla dessa planer som kommunen vill så  kommer Ängelholm vara en 
byggarbetsplats i minst 10 år till. Med andra ord ca. 20 år.1/4 av ett liv kommer 
vi som bor i centrum ha tung trafik och vägarbeten in på husknuten och i vår 
närmiljö. Många av förslagen kommer INTE från oss som bor i centrum för 
VI VET HUR BRA DET REDAN ÄR.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Kommunen skriver i alla sina inlägg att de vill minsk trafiken i och genom stan.  
Jag/vi får inte ihop den ekvationen. Bygg istället Campus Ängelholm och 
annan skolverksamhet och t. ex. en konsertsal/hall på gamla tekniska kontorets 
plats/Batterifabrikens parkering. Då behöver vi verkligen fortsätta och ha 
Pytteleden och Pyttebron BILFRI för alla barn och ungdomar och för ALLA 
andra också såklart. Då främjar vi cykelanvändningen och att röra på sig. 
Behöver då inte flytta bussterminalen 50-100 meter (för att få plats med 
stadshuset) till en betydligt mindre yta söder om järnvägsstationen och inkräkta 
på Järnvägsparken. Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta, 
den är mycket omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och 
med Kattegattsleden. Denna utomhusmötesplats är en grönskande, svalkande, 
lättillgänglig, vacker välkomnande, öppen och helt underbar plats. Många äldre 
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med eller utan sina rollatorer tar sina dagliga promenader runt och i 
Järnvägsparken. Ta INTE den glädjen ifrån dem.  
 
Kommentar: En smal remsa längs med parken kommer behöva tas i anspråk för att kunna 
bredda gång- och cykelbanan längs med nuvarande Industrigata/kommande Järnvägsgata. 
Intrången bedöms som motiverat då det bidrar till ökas trygghet för oskyddade trafikanter i 
området. 
 
Vi uppskattar mycket den kulturella betydelsen som parken och stationshuset 
och omgivningarna innebär för stationsområdet. Bahnhofs parkering med dess 
många träd behöver då inte skövlas, kan bli en förlängning av Järnvägsparken 
med t.ex. ute-väntplatser, lekplatser, ute-gym, hundrastgård, skolgård och 
foodtrucks. Vi äldre och även yngre hade uppskattat att ha ett ”utomhus-
väntplats-område” nära järnvägsstationen. BLIR DÅ EN ATTRAKTIV OCH 
POPULÄR MÖTESPLATS.  
 
Många Ängelholmare vill fortsätta att ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söder och strävar 
efter. Behåll utbudet av diverse affärer runt t.ex. Storgatan och Östergatan och 
Nya Torg och Villan så att vi slipper ett ÖDE OCH TOMT city. Varför tror 
nu att MÅNGA vill bo och besöka och turista och flytta sina 
företag/verksamheter till Ängelholm? Jo, det är för att Ängelholm är en idyll, 
en liten stad som inte behöver/kräver en storstadspuls som många andra orter 
har. VI GILLAR/ÄLSKAR grönskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, 
friheten, småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, 
havet och alla GÅNG-  OCH CYKELSTRÅK inkl. Pyttebron. Ja, listan kan 
göras lång. FÖRSTÖR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM. Ni säger att ni lyssnar och tar tillvara 
invånarnas synpunkter och idéer, nu kan NI bevisa det.  
 
Ett förslag: Bygg stadshuset på Södra Sjukhusområdet. 
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Boende på Sockerbruksgatan 13 C, 2021-12-03 
JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN 

 
Det finns mycket att säga om planen. Planen är omfattande med olika 
ägoförhållanden i området  och med stora förändringar i vägnätet, flytt av 
busstorg, flytt av parkering vid stationen, flytt av gångtunnel och ett nytt 
kontorskomplex (stadshuset) på stationsområdet.  
 
Personer med funktionsvariation och ev. dess ledsagare har anpassat sig och 
tagit det nuvarande tåg- och bussområdet till sitt hjärta. Bra med plats och 
möjligheter att vara kreativ och hjälpsam. VARFÖR göra det ytterligare svårt 
och komplicerat för hen? 
 
Blir ett intrång i vår stadsmiljö där bland bl. a. grönområden ska bevaras. 
Negativ miljö och hälsopåverkan och sämre livskvaliteter framför allt för de 
boende i området.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
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Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl.a. hållplatser för de gröna bussarna, 
de gula bussarna, för ersättningsbussar samt handikapplatser, hämtaupp- och 
släppaav- platser, taxiplatser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, 
pumpadäckmöjligheter, cykelplatser, el-cykel- och elbilsplatser, Pyttetåget och 
att gående samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att 
vistas i.  
 
Kommentar: De funktioner som idag finns på delar av den ytan som avsätts för nytt busstorg i 
detaljplanen planeras flytta norr om stationshuset. Här kommer finnas plats för 
korttidsparkering, handikapparkering, taxizon, cykelparkering och ersättningsbussar. 
 
Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. Säkerhet, trygghet och 
framkomlighet för bl.a. personer med funktionsvariation, pendlare, passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand.  
 
Diverse riskbedömningsutredningar som t.ex. farligt gods och översvämnings 
har gjorts. Bara det säger ju att det INTE borde byggas överhuvudtaget mer i 
stationsområdet. 
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Transporter står för 30% av utsläppen i Sverige och Ängelholm. Netto-Noll-
utsläppen av växthusgaser skall vara i mål år 2045 och mycket viktigt är det att 
klimatpolitiska arbetet i Ängelholm och dess vision skall ske på vetenskapliga 
grund. En fråga i anslutning till Ängelholms klimat; Klimatsäkrar Ängelholm 
sin stadskärna? Det behövs med och bredare åtgärder, sommarens regnkaos i 
Gävle är bevis på detta.  
Kommentar: Detaljplanen reglerar fördröjning av dagvatten och visar också på att området som 
planläggs är robust och kan klara större regn i form av skyfall utan att det påverkar befintlig 
eller tillkommande bebyggelse negativt. 
 
Ingen bebyggelse i Järnvägsparken. 
 
Med kommande trängare och tuffare MILJÖ- OCH KLIMATMÅL kommer 
vi behöva ha ett stationsområde som kan växa. Med det menas inte fler 
byggnader utan BEVARA ÖPPENHETEN OCH TILLGÄNGLIGHETEN. 
Nu och i framtiden behöver vi ha ett välfungerande stationsområde.  
 
Tänk framtid: Bevara öppenheten, välkomnandet och möjligheten för 
kollektivtrafiken att växa med t.ex. fler busslinjer.  
 
Kommentar: Trafikutredning Järnvägsgatans förlängning - Bussterminal Ängelholms kommun, 
Atkins 2021-04-07 har tittat på utrymmesbehovet för nytt busstorg. I utredningen tar man 
även höjd för ett ökat resande, exempelvis möjliggörs för fyra hållplatslägen för regionbuss, 
jämfört med dagens 3. 
 
Om POLITIKERNA TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG så bygg 
inte en stor arbetsplats som ett stadshus i stationsområdet då det genererar 
mycket mer trafik. Ängelholms centrum har och har haft diverse vägarbeten 
och mycket tung trafik bl.a. pga. diverse rivningar och nybyggnation i många år 
nu, ca 10 år. Med alla dessa planer som kommunen vill så  kommer Ängelholm 
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vara en byggarbetsplats i minst 10 år till. Med andra ord ca. 20 år. 1/4 av ett liv 
kommer vi som bor i centrum ha tung trafik och vägarbeten in på husknuten 
och i vår närmiljö. Många av förslagen kommer INTE från oss som bor i 
centrum för VI VET HUR BRA DET REDAN ÄR.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Kommunen skriver i alla sina inlägg att de vill minsk trafiken i och genom stan.  
Jag/vi får inte ihop den ekvationen. Bygg istället Campus Ängelholm och 
annan skolverksamhet och t. ex. en konsertsal/hall på gamla tekniska kontorets 
plats/Batterifabrikens parkering. Då behöver vi verkligen fortsätta och ha 
Pytteleden och Pyttebron BILFRI för alla barn och ungdomar och för ALLA 
andra också såklart. Behöver då inte flytta bussterminalen 50-100 meter (för att 
få plats med stadshuset) till en betydligt mindre yta söder om järnvägsstationen 
och inkräkta på Järnvägsparken.  
 
Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta, den är mycket 
omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och med 
Kattegattsleden. Bahnhofs parkering med dess många träd behöver då inte 
skövlas, kan bli en förlängning av Järnvägsparken med t.ex. ute-väntplatser, 
lekplatser, ute-gym, hundrastgård, skolgård och foodtrucks.  
 
Kommentar: En smal remsa längs med parken kommer behöva tas i anspråk för att kunna 
bredda gång- och cykelbanan längs med nuvarande Industrigata/kommande Järnvägsgata. 
Intrången bedöms som motiverat då det bidrar till ökas trygghet för oskyddade trafikanter i 
området. 
 
Många Ängelholmare vill fortsätta att ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söder och strävar 
efter. Varför tror nu att MÅNGA vill bo och besöka och turista och flytta sina 
företag/verksamheter till Ängelholm? Jo, det är för att Ängelholm är en idyll, 
en liten stad som inte behöver/kräver en storstadspuls som många andra orter 
har. VI GILLAR/ÄLSKAR grönskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, 
friheten, småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, 
havet och alla GÅNG-  OCH CYKELSTRÅK inkl. Pyttebron. Ja, listan kan 
göras lång. FÖRSTÖR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Boende på Sockerbruksgatan 13 B, 2021-12-03 
JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN. 
 
Det finns mycket att säga om planen. Planen är omfattande med olika 
ägoförhållanden i området  och med stora förändringar i vägnätet, flytt av 
busstorg, flytt av parkering vid stationen, flytt av gångtunnel och ett nytt 
kontorskomplex (stadshuset) på stationsområdet 
 
Området ägs av flera markägare och kommunen måste ifall planen blir 
verklighet lösa in fastigheter och markområden till en okänd summa. Detta 
projekt med ny bred gata, alla markarbeten, byggnation (busskurer) har inte 
kostnadsberäknats. Att inte byggnation finns med överhuvudtaget i denna plan 
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är anmärkningsvärt då byggnation planeras alldeles in till denna gestaltning. I 
detta planprogram tas inte några initiativ till framtiden om ett klimatneutralt 
och fossilbränslefritt Skåne/Ängelholm 2030. 
 
Busstorget har nyligen iordning till det bättre för många. ALLT är samlat på ett 
ställe. Personer med funktionsvariation och ev. dess ledsagare har anpassat sig 
och tagit det nuvarande tåg- och bussområdet till sitt hjärta. Bra med plats och 
möjligheter att vara kreativ och hjälpsam. VARFÖR göra det ytterligare svårt 
och komplicerat för hen? 
 
Vi som pendlare och passerar järnvägsområdet och järnvägsparken flera gånger 
varje dag, vi ser, lägger märke till och uppskattar att det finns ”space” och fri 
sikt för att kunna ta sig fram och hamna rätt. Blir ett intrång i vår stadsmiljö 
där bland bl. a. grönområden ska bevaras. Bevara öppenheten och 
tillgängligheten så minskar otryggheten, ”tillhåll”, skadegörelse och 
nedskräpning.  
 
Varför SLÖSA med våra skattepengar och utmana TÅLAMODET hos oss 
som passerar och pendlar NÄR DET FUNGERAR BRA. 
 
De senaste åren har och kommer vi tacklas med dubbelspårsbyggnationen och 
dess kringområden och dennes tunga trafik och oväsen. Plus all tung trafik 
som passerar dag som natt till t.ex. nybyggena på parallelltrapetsen, på förde 
detta badhustomten och före detta Scantomten. DET KOMMER ATT 
FORTSÄTTA i många år framöver, om omläggning av busstorget görs och 
stadshuset byggs och om Klippanvägen förläggning blir av. Ska vi behöva 
vistas i en BYGGARBETSPLATS på vår fritid och när vi åker till och från 
skola och jobb? SNÄLLA SKONA OSS FRÅN DET. 
 
Konsekvenser lir negativa för miljö och hälsopåverkan och sämre livskvaliteter 
framför allt för de boende i området. VARFÖR vända upp och ner på ALLT 
och skapa KAOS och förvirring och irritation BARA för att ett stadshus ska få 
plats? Stadshuset borde definitivt INTE byggas i järnvägsområdet där ytorna är 
begränsade.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl.a. hållplatser för de gröna bussarna, 
de gula bussarna, för ersättningsbussar samt handikapplatser, hämtaupp- och 
släppaav- platser, taxiplatser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, 
pumpadäckmöjligheter, cykelplatser, el-cykel- och elbilsplatser, Pyttetåget och 
att gående samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att 
vistas i.  
 
Kommentar: De funktioner som idag finns på delar av den ytan som avsätts för nytt busstorg i 
detaljplanen planeras flytta norr om stationshuset. Här kommer finnas plats för 
korttidsparkering, handikapparkering, taxizon, cykelparkering och ersättningsbussar. 
 
Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. Säkerhet, trygghet och 
framkomlighet för bl.a. personer med funktionsvariation, pendlare, passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand! 
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Diverse riskbedömningsutredningar som t.ex. farligt gods och översvämnings 
har gjorts. Om olyckan skulle vara framme i järnvägsområdet blir det rejält 
trångt och smalt för andra utryckningsfordon att ta sig fram till bl.a. 
Sockerbruksområdet (gamla och nya) och Saftstationen. Då blir också 
framkomligheten för bussar, bilister, cyklister och gående riskfylld och svår.  
 
Trafiken har redan ökat i stationsområdet och beräknas öka med 20-40%. 
Antalet gångtrafikanter och cyklister kommer också att öka.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Detaljplanen genomförande bedöms inte få sådan betydande miljöpåverkan 
som åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap § 34 eller Miljöbalken 6 kap § 11 enligt 
planförslaget. Det kommer genomförandet av detaljplanen att få: Det nya 
busstorget söder om Stationsbyggnaden vid mittövergången till spåren 
kommer att ligga nära ån där Järnvägsgatan möte Landshövdingevägen. Här 
måste strandskyddet gälla då avståndet på närmsta delen till Rönne å är mindre 
än 50 m från området. Bara det säger ju att det INTE borde byggas 
överhuvudtaget mer i järnvägsområdet/stationsområdet.  
 
Kommentar: De södra delarna av planområdet ligger inom det generella strandskyddet för Rönne 
å, vilket omfattar ett område inom 100 meter från strandlinjen. Strandskyddet är upphävt för 
aktuellt område men återinträder vid upprättandet av en ny detaljplan. Detaljplanen föreslår att 
strandskyddet upphävs. Det området där strandskyddet upphävs är idag till stora delar planlagt 
som kvartersmark. Planförslaget innebär att stora delar av området kommer planläggas som 
allmän plats, vilket bättre säkerställer allmänhetens tillgång till strandområdet. 
 
Utsläppen måste minska NU. Den globala uppvärmningen går för snabbt. Vi 
utsätt för oförutsägbara händelser såsom t.ex. skyfall, bränder, torka och 
översvämningar. Ni och vi tillsammans måste agera NU. Trafiken står för 30% 
av utsläppen i Sverige och Ängelholm. Netto-Noll-utsläppen av växthusgaser 
skall vara i mål år 2045 och mycket viktigt är det att klimatpolitiska arbetet i 
Ängelholm och dess vision skall ske på vetenskapliga grund. En fråga i 
anslutning till Ängelholms klimat; Klimatsäkrar Ängelholm sin stadskärna? Det 
behövs med och bredare åtgärder, sommarens regnkaos i Gävle är bevis på 
detta.  
 
Kommentar: Detaljplanen reglerar fördröjning av dagvatten och visar också på att området som 
planläggs är robust och kan klara större regn i form av skyfall utan att det påverkar befintlig 
eller tillkommande bebyggelse negativt. 
 
Om Järnvägsgatan/Industrigatan rätas ut genererar det bl.a. tyvärr högre 
hastigheter. Med andra ord, bevara nuvarande kurva/sväng vid 
Sockerbruksgatan, får då en behagligare och säkrare miljö att vistas i. 
Kombinationen utav åtgärder som underlättar för gående och cyklister och 
kollektivtrafik genererar en lugnare stadsmiljö med färre olyckstillbud.  
 
Kommentar: Järnvägsgatans nya sektion bedöms bidra till en ökad trygghet och säkerhet för 
oskyddade trafikanter samt till en mer attraktiv stadsmiljö. Den del av Järnvägsgatan som 
omfattas av denna detaljplan ersätter befintlig Industrigata på samma sträcka. Industrigatan 
består idag av en ca 7 meter bred körbana samt gång- och cykelbana som delar på en yta som är 
ca 2,8 meter bred i direkt anslutning till körbanan. Järnvägsgatans nya sektion föreslår en 
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körbana som är 6,5 meter bred, en skiljeremsa som är 3 meter bred för plantering och hantering 
av dagvatten samt en separerad gång- och cykelbanan som är 4 meter bred. Gatans totala bredd 
ökar med till förmån för de oskyddade trafikanterna samt för att möjliggöra en grön stadsgata. 
 
Med kommande trängare och tuffare MILJÖ- OCH KLIMATMÅL kommer 
vi behöva ha ett stationsområde som kan växa. Med det menas inte fler 
byggnader utan BEVARA ÖPPENHETEN OCH TILLGÄNGLIGHETEN. 
Nu och i framtiden behöver vi ha ett välfungerande stationsområde.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Denna miljö är viktig att ta hand om på ett hållbart sätt så att även framtidens 
människor kan få uppleva den. Stationsområdet Ängelholm (från 1800-talets 
slut) är en av de få bevarade sammanhållna järnvägsmiljöer som finns kvar och 
området har miljö klass 1 vilket innebär att den är oersättlig och av riksintresse. 
Ökningen av trafiken i dess närmiljö får därmed en stor negativ påverkan på 
byggnaderna. Resenärer och många med dem kan få en plats att ta del av denna 
unika kulturmiljö. En bred stadsgata här förstör för all framtid det som är av 
riksintresse och en stor del av Ängelholms historia och hjärta. 
 
Kommentar: Kommunens bedömning är att detaljplanen inte kommer påverka befintlig 
kulturmiljöskyddad bebyggelse i anslutning till planområdet negativt. 
 
Tänk framtid: Bevara öppenheten, välkomnandet och möjligheten för 
kollektivtrafiken att växa med t.ex. fler busslinjer. Om POLITIKERNA 
TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG så bygg inte en stor arbetsplats 
som ett stadshus i stationsområdet då det genererar mycket mer trafik. 
Ängelholms centrum har och har haft diverse vägarbeten och mycket tung 
trafik bl.a. pga. diverse rivningar och nybyggnation i många år nu, ca 10 år. 
Med alla dessa planer som kommunen vill så  kommer Ängelholm vara en 
byggarbetsplats i minst 10 år till. Med andra ord ca. 20 år.1/4 av ett liv kommer 
vi som bor i centrum ha tung trafik och vägarbeten in på husknuten och i vår 
närmiljö. Många av förslagen kommer INTE från oss som bor i centrum för 
VI VET HUR BRA DET REDAN ÄR.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Kommunen skriver i alla sina inlägg att de vill minsk trafiken i och genom stan.  
Jag/vi får inte ihop den ekvationen. Bygg istället Campus Ängelholm och 
annan skolverksamhet och t. ex. en konsertsal/hall på gamla tekniska kontorets 
plats/Batterifabrikens parkering. Då behöver vi verkligen fortsätta och ha 
Pytteleden och Pyttebron BILFRI för alla barn och ungdomar och för ALLA 
andra också såklart. Då främjar vi cykelanvändningen och att röra på sig. 
Behöver då inte flytta bussterminalen 50-100 meter (för att få plats med 
stadshuset) till en betydligt mindre yta söder om järnvägsstationen och inkräkta 
på Järnvägsparken. Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta, 
den är mycket omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och 
med Kattegattsleden. Denna utomhusmötesplats är en grönskande, svalkande, 
lättillgänglig, vacker välkomnande, öppen och helt underbar plats. Många äldre 
med eller utan sina rollatorer tar sina dagliga promenader runt och i 
Järnvägsparken. Ta INTE den glädjen ifrån dem.  
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Kommentar: En smal remsa längs med parken kommer behöva tas i anspråk för att kunna 
bredda gång- och cykelbanan längs med nuvarande Industrigata/kommande Järnvägsgata. 
Intrången bedöms som motiverat då det bidrar till ökas trygghet för oskyddade trafikanter i 
området. 
 
Vi uppskattar mycket den kulturella betydelsen som parken och stationshuset 
och omgivningarna innebär för stationsområdet. Bahnhofs parkering med dess 
många träd behöver då inte skövlas, kan bli en förlängning av Järnvägsparken 
med t.ex. ute-väntplatser, lekplatser, ute-gym, hundrastgård, skolgård och 
foodtrucks. Vi äldre och även yngre hade uppskattat att ha ett ”utomhus-
väntplats-område” nära järnvägsstationen. BLIR DÅ EN ATTRAKTIV OCH 
POPULÄR MÖTESPLATS.  
 
Många Ängelholmare vill fortsätta att ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söder och strävar 
efter. Behåll utbudet av diverse affärer runt t.ex. Storgatan och Östergatan och 
Nya Torg och Villan så att vi slipper ett ÖDE OCH TOMT city. Varför tror 
nu att MÅNGA vill bo och besöka och turista och flytta sina 
företag/verksamheter till Ängelholm? Jo, det är för att Ängelholm är en idyll, 
en liten stad som inte behöver/kräver en storstadspuls som många andra orter 
har. VI GILLAR/ÄLSKAR grönskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, 
friheten, småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, 
havet och alla GÅNG-  OCH CYKELSTRÅK inkl. Pyttebron. Ja, listan kan 
göras lång. FÖRSTÖR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM. Ni säger att ni lyssnar och tar tillvara 
invånarnas synpunkter och idéer, nu kan NI bevisa det.  
 
Ett förslag: Bygg stadshuset på Södra Sjukhusområdet. 
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Boende på Sockerbruksgatan 13 B, 2021-12-03 
JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN 

 
Det finns mycket att säga om planen. Planen är omfattande med olika 
ägoförhållanden i området  och med stora förändringar i vägnätet, flytt av 
busstorg, flytt av parkering vid stationen, flytt av gångtunnel och ett nytt 
kontorskomplex (stadshuset) på stationsområdet.  
 
Personer med funktionsvariation och ev. dess ledsagare har anpassat sig och 
tagit det nuvarande tåg- och bussområdet till sitt hjärta. Bra med plats och 
möjligheter att vara kreativ och hjälpsam. VARFÖR göra det ytterligare svårt 
och komplicerat för hen? 
 
Blir ett intrång i vår stadsmiljö där bland bl. a. grönområden ska bevaras. 
Negativ miljö och hälsopåverkan och sämre livskvaliteter framför allt för de 
boende i området.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl.a. hållplatser för de gröna bussarna, 
de gula bussarna, för ersättningsbussar samt handikapplatser, hämtaupp- och 
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släppaav- platser, taxiplatser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, 
pumpadäckmöjligheter, cykelplatser, el-cykel- och elbilsplatser, Pyttetåget och 
att gående samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att 
vistas i.  
 
Kommentar: De funktioner som idag finns på delar av den ytan som avsätts för nytt busstorg i 
detaljplanen planeras flytta norr om stationshuset. Här kommer finnas plats för 
korttidsparkering, handikapparkering, taxizon, cykelparkering och ersättningsbussar. 
 
Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. Säkerhet, trygghet och 
framkomlighet för bl.a. personer med funktionsvariation, pendlare, passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand.  
 
Diverse riskbedömningsutredningar som t.ex. farligt gods och översvämnings 
har gjorts. Bara det säger ju att det INTE borde byggas överhuvudtaget mer i 
stationsområdet. 
 
Kommentar: Detaljplanen medger inte några nya byggnader inom planområdet. 
 
Transporter står för 30% av utsläppen i Sverige och Ängelholm. Netto-Noll-
utsläppen av växthusgaser skall vara i mål år 2045 och mycket viktigt är det att 
klimatpolitiska arbetet i Ängelholm och dess vision skall ske på vetenskapliga 
grund. En fråga i anslutning till Ängelholms klimat; Klimatsäkrar Ängelholm 
sin stadskärna? Det behövs med och bredare åtgärder, sommarens regnkaos i 
Gävle är bevis på detta.  
 
Kommentar: Detaljplanen reglerar fördröjning av dagvatten och visar också på att området som 
planläggs är robust och kan klara större regn i form av skyfall utan att det påverkar befintlig 
eller tillkommande bebyggelse negativt. 

 
Med kommande trängare och tuffare MILJÖ- OCH KLIMATMÅL kommer 
vi behöva ha ett stationsområde som kan växa. Med det menas inte fler 
byggnader utan BEVARA ÖPPENHETEN OCH TILLGÄNGLIGHETEN. 
Nu och i framtiden behöver vi ha ett välfungerande stationsområde.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Tänk framtid: Bevara öppenheten, välkomnandet och möjligheten för 
kollektivtrafiken att växa med t.ex. fler busslinjer.  
 
Kommentar: Trafikutredning Järnvägsgatans förlängning - Bussterminal Ängelholms kommun, 
Atkins 2021-04-07 har tittat på utrymmesbehovet för nytt busstorg. I utredningen tar man 
även höjd för ett ökat resande, exempelvis möjliggörs för fyra hållplatslägen för regionbuss, 
jämfört med dagens 3. 
 
Om POLITIKERNA TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG så bygg 
inte en stor arbetsplats som ett stadshus i stationsområdet då det genererar 
mycket mer trafik. Ängelholms centrum har och har haft diverse vägarbeten 
och mycket tung trafik bl.a. pga. diverse rivningar och nybyggnation i många år 
nu, ca 10 år. Med alla dessa planer som kommunen vill så  kommer Ängelholm 
vara en byggarbetsplats i minst 10 år till. Med andra ord ca. 20 år. 1/4 av ett liv 
kommer vi som bor i centrum ha tung trafik och vägarbeten in på husknuten 
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och i vår närmiljö. Många av förslagen kommer INTE från oss som bor i 
centrum för VI VET HUR BRA DET REDAN ÄR.  
 
Kommunen skriver i alla sina inlägg att de vill minsk trafiken i och genom stan.  
Jag/vi får inte ihop den ekvationen. Bygg istället Campus Ängelholm och 
annan skolverksamhet och t. ex. en konsertsal/hall på gamla tekniska kontorets 
plats/Batterifabrikens parkering. Då behöver vi verkligen fortsätta och ha 
Pytteleden och Pyttebron BILFRI för alla barn och ungdomar och för ALLA 
andra också såklart. Behöver då inte flytta bussterminalen 50-100 meter (för att 
få plats med stadshuset) till en betydligt mindre yta söder om järnvägsstationen 
och inkräkta på Järnvägsparken.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta, den är mycket 
omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och med 
Kattegattsleden. Bahnhofs parkering med dess många träd behöver då inte 
skövlas, kan bli en förlängning av Järnvägsparken med t.ex. ute-väntplatser, 
lekplatser, ute-gym, hundrastgård, skolgård och foodtrucks.  
 
Kommentar: En smal remsa längs med parken kommer behöva tas i anspråk för att kunna 
bredda gång- och cykelbanan längs med nuvarande Industrigata/kommande Järnvägsgata. 
Intrången bedöms som motiverat då det bidrar till ökas trygghet för oskyddade trafikanter i 
området. 
 
Många Ängelholmare vill fortsätta att ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söder och strävar 
efter. Varför tror nu att MÅNGA vill bo och besöka och turista och flytta sina 
företag/verksamheter till Ängelholm? Jo, det är för att Ängelholm är en idyll, 
en liten stad som inte behöver/kräver en storstadspuls som många andra orter 
har. VI GILLAR/ÄLSKAR grönskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, 
friheten, småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, 
havet och alla GÅNG-  OCH CYKELSTRÅK inkl. Pyttebron. Ja, listan kan 
göras lång. FÖRSTÖR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Boende på Sockerbruksgatan 13 , 2021-12-03 
JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN. 
 
Det finns mycket att säga om planen. Planen är omfattande med olika 
ägoförhållanden i området  och med stora förändringar i vägnätet, flytt av 
busstorg, flytt av parkering vid stationen, flytt av gångtunnel och ett nytt 
kontorskomplex (stadshuset) på stationsområdet 
 
Området ägs av flera markägare och kommunen måste ifall planen blir 
verklighet lösa in fastigheter och markområden till en okänd summa. Detta 
projekt med ny bred gata, alla markarbeten, byggnation (busskurer) har inte 
kostnadsberäknats. Att inte byggnation finns med överhuvudtaget i denna plan 
är anmärkningsvärt då byggnation planeras alldeles in till denna gestaltning. I 
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detta planprogram tas inte några initiativ till framtiden om ett klimatneutralt 
och fossilbränslefritt Skåne/Ängelholm 2030. 
 
Busstorget har nyligen iordning till det bättre för många. ALLT är samlat på ett 
ställe. Personer med funktionsvariation och ev. dess ledsagare har anpassat sig 
och tagit det nuvarande tåg- och bussområdet till sitt hjärta. Bra med plats och 
möjligheter att vara kreativ och hjälpsam. VARFÖR göra det ytterligare svårt 
och komplicerat för hen? 
 
Vi som pendlare och passerar järnvägsområdet och järnvägsparken flera gånger 
varje dag, vi ser, lägger märke till och uppskattar att det finns ”space” och fri 
sikt för att kunna ta sig fram och hamna rätt. Blir ett intrång i vår stadsmiljö 
där bland bl. a. grönområden ska bevaras. Bevara öppenheten och 
tillgängligheten så minskar otryggheten, ”tillhåll”, skadegörelse och 
nedskräpning.  
 
Varför SLÖSA med våra skattepengar och utmana TÅLAMODET hos oss 
som passerar och pendlar NÄR DET FUNGERAR BRA. 
 
De senaste åren har och kommer vi tacklas med dubbelspårsbyggnationen och 
dess kringområden och dennes tunga trafik och oväsen. Plus all tung trafik 
som passerar dag som natt till t.ex. nybyggena på parallelltrapetsen, på förde 
detta badhustomten och före detta Scantomten. DET KOMMER ATT 
FORTSÄTTA i många år framöver, om omläggning av busstorget görs och 
stadshuset byggs och om Klippanvägen förläggning blir av. Ska vi behöva 
vistas i en BYGGARBETSPLATS på vår fritid och när vi åker till och från 
skola och jobb? SNÄLLA SKONA OSS FRÅN DET. 
 
Konsekvenser blir negativa för miljö och hälsopåverkan och sämre 
livskvaliteter framför allt för de boende i området. VARFÖR vända upp och 
ner på ALLT och skapa KAOS och förvirring och irritation BARA för att ett 
stadshus ska få plats? Stadshuset borde definitivt INTE byggas i 
järnvägsområdet där ytorna är begränsade.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl.a. hållplatser för de gröna bussarna, 
de gula bussarna, för ersättningsbussar samt handikapplatser, hämtaupp- och 
släppaav- platser, taxiplatser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, 
pumpadäckmöjligheter, cykelplatser, el-cykel- och elbilsplatser, Pyttetåget och 
att gående samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att 
vistas i.  
 
Kommentar: De funktioner som idag finns på delar av den ytan som avsätts för nytt busstorg i 
detaljplanen planeras flytta norr om stationshuset. Här kommer finnas plats för 
korttidsparkering, handikapparkering, taxizon, cykelparkering och ersättningsbussar. 
 
Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. Säkerhet, trygghet och 
framkomlighet för bl.a. personer med funktionsvariation, pendlare, passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand! 
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Diverse riskbedömningsutredningar som t.ex. farligt gods och översvämnings 
har gjorts. Om olyckan skulle vara framme i järnvägsområdet blir det rejält 
trångt och smalt för andra utryckningsfordon att ta sig fram till bl.a. 
Sockerbruksområdet (gamla och nya) och Saftstationen. Då blir också 
framkomligheten för bussar, bilister, cyklister och gående riskfylld och svår.  
 
Trafiken har redan ökat i stationsområdet och beräknas öka med 20-40%. 
Antalet gångtrafikanter och cyklister kommer också att öka.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Detaljplanen genomförande bedöms inte få sådan betydande miljöpåverkan 
som åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap § 34 eller Miljöbalken 6 kap § 11 enligt 
planförslaget. Det kommer genomförandet av detaljplanen att få: Det nya 
busstorget söder om Stationsbyggnaden vid mittövergången till spåren 
kommer att ligga nära ån där Järnvägsgatan möte Landshövdingevägen. Här 
måste strandskyddet gälla då avståndet på närmsta delen till Rönne å är mindre 
än 50 m från området. Bara det säger ju att det INTE borde byggas 
överhuvudtaget mer i järnvägsområdet/stationsområdet.  
 
Kommentar: De södra delarna av planområdet ligger inom det generella strandskyddet för 
Rönne å, vilket omfattar ett område inom 100 meter från strandlinjen. Strandskyddet är 
upphävt för aktuellt område men återinträder vid upprättandet av en ny detaljplan. 
Detaljplanen föreslår att strandskyddet upphävs. Det området där strandskyddet upphävs är 
idag till stora delar planlagt som kvartersmark. Planförslaget innebär att stora delar av 
området kommer planläggas som allmän plats, vilket bättre säkerställer allmänhetens 
tillgång till strandområdet. 
 
Utsläppen måste minska NU. Den globala uppvärmningen går för snabbt. Vi 
utsätt för oförutsägbara händelser såsom t.ex. skyfall, bränder, torka och 
översvämningar. Ni och vi tillsammans måste agera NU. Trafiken står för 30% 
av utsläppen i Sverige och Ängelholm. Netto-Noll-utsläppen av växthusgaser 
skall vara i mål år 2045 och mycket viktigt är det att klimatpolitiska arbetet i 
Ängelholm och dess vision skall ske på vetenskapliga grund. En fråga i 
anslutning till Ängelholms klimat; Klimatsäkrar Ängelholm sin stadskärna? Det 
behövs med och bredare åtgärder, sommarens regnkaos i Gävle är bevis på 
detta.  
 
Kommentar: Detaljplanen reglerar fördröjning av dagvatten och visar också på att området som 
planläggs är robust och kan klara större regn i form av skyfall utan att det påverkar befintlig 
eller tillkommande bebyggelse negativt. 
 
Om Järnvägsgatan/Industrigatan rätas ut genererar det bl.a. tyvärr högre 
hastigheter. Med andra ord, bevara nuvarande kurva/sväng vid 
Sockerbruksgatan, får då en behagligare och säkrare miljö att vistas i. 
Kombinationen utav åtgärder som underlättar för gående och cyklister och 
kollektivtrafik genererar en lugnare stadsmiljö med färre olyckstillbud.  
 
Kommentar: Järnvägsgatans nya sektion bedöms bidra till en ökad trygghet och säkerhet för 
oskyddade trafikanter samt till en mer attraktiv stadsmiljö. Den del av Järnvägsgatan som 
omfattas av denna detaljplan ersätter befintlig Industrigata på samma sträcka. Industrigatan 
består idag av en ca 7 meter bred körbana samt gång- och cykelbana som delar på en yta som är 
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ca 2,8 meter bred i direkt anslutning till körbanan. Järnvägsgatans nya sektion föreslår en 
körbana som är 6,5 meter bred, en skiljeremsa som är 3 meter bred för plantering och hantering 
av dagvatten samt en separerad gång- och cykelbanan som är 4 meter bred. Gatans totala bredd 
ökar med till förmån för de oskyddade trafikanterna samt för att möjliggöra en grön stadsgata. 
 
Med kommande trängare och tuffare MILJÖ- OCH KLIMATMÅL kommer 
vi behöva ha ett stationsområde som kan växa. Med det menas inte fler 
byggnader utan BEVARA ÖPPENHETEN OCH TILLGÄNGLIGHETEN. 
Nu och i framtiden behöver vi ha ett välfungerande stationsområde.  
 
Denna miljö är viktig att ta hand om på ett hållbart sätt så att även framtidens 
människor kan få uppleva den. Stationsområdet Ängelholm (från 1800-talets 
slut) är en av de få bevarade sammanhållna järnvägsmiljöer som finns kvar och 
området har miljö klass 1 vilket innebär att den är oersättlig och av riksintresse. 
Ökningen av trafiken i dess närmiljö får därmed en stor negativ påverkan på 
byggnaderna. Resenärer och många med dem kan få en plats att ta del av denna 
unika kulturmiljö. En bred stadsgata här förstör för all framtid det som är av 
riksintresse och en stor del av Ängelholms historia och hjärta. 
 
Kommentar: Kommunens bedömning är att detaljplanen inte kommer påverka befintlig 
kulturmiljöskyddad bebyggelse i anslutning till planområdet negativt. 
 
Tänk framtid: Bevara öppenheten, välkomnandet och möjligheten för 
kollektivtrafiken att växa med t.ex. fler busslinjer. Om POLITIKERNA 
TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG så bygg inte en stor arbetsplats 
som ett stadshus i stationsområdet då det genererar mycket mer trafik. 
Ängelholms centrum har och har haft diverse vägarbeten och mycket tung 
trafik bl.a. pga. diverse rivningar och nybyggnation i många år nu, ca 10 år. 
Med alla dessa planer som kommunen vill så  kommer Ängelholm vara en 
byggarbetsplats i minst 10 år till. Med andra ord ca. 20 år.1/4 av ett liv kommer 
vi som bor i centrum ha tung trafik och vägarbeten in på husknuten och i vår 
närmiljö. Många av förslagen kommer INTE från oss som bor i centrum för 
VI VET HUR BRA DET REDAN ÄR.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Kommunen skriver i alla sina inlägg att de vill minsk trafiken i och genom stan.  
Jag/vi får inte ihop den ekvationen. Bygg istället Campus Ängelholm och 
annan skolverksamhet och t. ex. en konsertsal/hall på gamla tekniska kontorets 
plats/Batterifabrikens parkering. Då behöver vi verkligen fortsätta och ha 
Pytteleden och Pyttebron BILFRI för alla barn och ungdomar och för ALLA 
andra också såklart. Då främjar vi cykelanvändningen och att röra på sig. 
Behöver då inte flytta bussterminalen 50-100 meter (för att få plats med 
stadshuset) till en betydligt mindre yta söder om järnvägsstationen och inkräkta 
på Järnvägsparken. Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta, 
den är mycket omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och 
med Kattegattsleden. Denna utomhusmötesplats är en grönskande, svalkande, 
lättillgänglig, vacker välkomnande, öppen och helt underbar plats. Många äldre 
med eller utan sina rollatorer tar sina dagliga promenader runt och i 
Järnvägsparken. Ta INTE den glädjen ifrån dem.  
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Kommentar: En smal remsa längs med parken kommer behöva tas i anspråk för att kunna 
bredda gång- och cykelbanan längs med nuvarande Industrigata/kommande Järnvägsgata. 
Intrången bedöms som motiverat då det bidrar till ökas trygghet för oskyddade trafikanter i 
området. 
 
Vi uppskattar mycket den kulturella betydelsen som parken och stationshuset 
och omgivningarna innebär för stationsområdet. Bahnhofs parkering med dess 
många träd behöver då inte skövlas, kan bli en förlängning av Järnvägsparken 
med t.ex. ute-väntplatser, lekplatser, ute-gym, hundrastgård, skolgård och 
foodtrucks. Vi äldre och även yngre hade uppskattat att ha ett ”utomhus-
väntplats-område” nära järnvägsstationen. BLIR DÅ EN ATTRAKTIV OCH 
POPULÄR MÖTESPLATS.  
 
Många Ängelholmare vill fortsätta att ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söder och strävar 
efter. Behåll utbudet av diverse affärer runt t.ex. Storgatan och Östergatan och 
Nya Torg och Villan så att vi slipper ett ÖDE OCH TOMT city. Varför tror 
nu att MÅNGA vill bo och besöka och turista och flytta sina 
företag/verksamheter till Ängelholm? Jo, det är för att Ängelholm är en idyll, 
en liten stad som inte behöver/kräver en storstadspuls som många andra orter 
har. VI GILLAR/ÄLSKAR grönskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, 
friheten, småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, 
havet och alla GÅNG-  OCH CYKELSTRÅK inkl. Pyttebron. Ja, listan kan 
göras lång. FÖRSTÖR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM. Ni säger att ni lyssnar och tar tillvara 
invånarnas synpunkter och idéer, nu kan NI bevisa det.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Boende på Sockerbruksgatan 13 A, 2021-12-03 
JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN. 
 
Det finns mycket att säga om planen. Planen är omfattande med olika 
ägoförhållanden i området  och med stora förändringar i vägnätet, flytt av 
busstorg, flytt av parkering vid stationen, flytt av gångtunnel och ett nytt 
kontorskomplex (stadshuset) på stationsområdet 
 
Området ägs av flera markägare och kommunen måste ifall planen blir 
verklighet lösa in fastigheter och markområden till en okänd summa. Detta 
projekt med ny bred gata, alla markarbeten, byggnation (busskurer) har inte 
kostnadsberäknats. Att inte byggnation finns med överhuvudtaget i denna plan 
är anmärkningsvärt då byggnation planeras alldeles in till denna gestaltning. I 
detta planprogram tas inte några initiativ till framtiden om ett klimatneutralt 
och fossilbränslefritt Skåne/Ängelholm 2030. 
 
Busstorget har nyligen iordning till det bättre för många. ALLT är samlat på ett 
ställe. Personer med funktionsvariation och ev. dess ledsagare har anpassat sig 
och tagit det nuvarande tåg- och bussområdet till sitt hjärta. Bra med plats och 
möjligheter att vara kreativ och hjälpsam. VARFÖR göra det ytterligare svårt 
och komplicerat för hen? 
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Vi som pendlare och passerar järnvägsområdet och järnvägsparken flera gånger 
varje dag, vi ser, lägger märke till och uppskattar att det finns ”space” och fri 
sikt för att kunna ta sig fram och hamna rätt. Blir ett intrång i vår stadsmiljö 
där bland bl. a. grönområden ska bevaras. Bevara öppenheten och 
tillgängligheten så minskar otryggheten, ”tillhåll”, skadegörelse och 
nedskräpning.  
 
Varför SLÖSA med våra skattepengar och utmana TÅLAMODET hos oss 
som passerar och pendlar NÄR DET FUNGERAR BRA. 
 
De senaste åren har och kommer vi tacklas med dubbelspårsbyggnationen och 
dess kringområden och dennes tunga trafik och oväsen. Plus all tung trafik 
som passerar dag som natt till t.ex. nybyggena på parallelltrapetsen, på förde 
detta badhustomten och före detta Scantomten. DET KOMMER ATT 
FORTSÄTTA i många år framöver, om omläggning av busstorget görs och 
stadshuset byggs och om Klippanvägen förläggning blir av. Ska vi behöva 
vistas i en BYGGARBETSPLATS på vår fritid och när vi åker till och från 
skola och jobb? SNÄLLA SKONA OSS FRÅN DET. 
 
Konsekvenser lir negativa för miljö och hälsopåverkan och sämre livskvaliteter 
framför allt för de boende i området. VARFÖR vända upp och ner på ALLT 
och skapa KAOS och förvirring och irritation BARA för att ett stadshus ska få 
plats? Stadshuset borde definitivt INTE byggas i järnvägsområdet där ytorna är 
begränsade.  
 
Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl.a. hållplatser för de gröna bussarna, 
de gula bussarna, för ersättningsbussar samt handikapplatser, hämtaupp- och 
släppaav- platser, taxiplatser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, 
pumpadäckmöjligheter, cykelplatser, el-cykel- och elbilsplatser, Pyttetåget och 
att gående samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att 
vistas i.  
 
Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. Säkerhet, trygghet och 
framkomlighet för bl.a. personer med funktionsvariation, pendlare, passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand! 
 
Diverse riskbedömningsutredningar som t.ex. farligt gods och översvämnings 
har gjorts. Om olyckan skulle vara framme i järnvägsområdet blir det rejält 
trångt och smalt för andra utryckningsfordon att ta sig fram till bl.a. 
Sockerbruksområdet (gamla och nya) och Saftstationen. Då blir också 
framkomligheten för bussar, bilister, cyklister och gående riskfylld och svår.  
 
Trafiken har redan ökat i stationsområdet och beräknas öka med 20-40%. 
Antalet gångtrafikanter och cyklister kommer också att öka.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Detaljplanen genomförande bedöms inte få sådan betydande miljöpåverkan 
som åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap § 34 eller Miljöbalken 6 kap § 11 enligt 
planförslaget. Det kommer genomförandet av detaljplanen att få: Det nya 
busstorget söder om Stationsbyggnaden vid mittövergången till spåren 
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kommer att ligga nära ån där Järnvägsgatan möte Landshövdingevägen. Här 
måste strandskyddet gälla då avståndet på närmsta delen till Rönne å är mindre 
än 50 m från området. Bara det säger ju att det INTE borde byggas 
överhuvudtaget mer i järnvägsområdet/stationsområdet.  
 
Kommentar: De södra delarna av planområdet ligger inom det generella strandskyddet för 
Rönne å, vilket omfattar ett område inom 100 meter från strandlinjen. Strandskyddet är 
upphävt för aktuellt område men återinträder vid upprättandet av en ny detaljplan. 
Detaljplanen föreslår att strandskyddet upphävs. Det området där strandskyddet upphävs är 
idag till stora delar planlagt som kvartersmark. Planförslaget innebär att stora delar av 
området kommer planläggas som allmän plats, vilket bättre säkerställer allmänhetens 
tillgång till strandområdet.  
 
Utsläppen måste minska NU. Den globala uppvärmningen går för snabbt. Vi 
utsätt för oförutsägbara händelser såsom t.ex. skyfall, bränder, torka och 
översvämningar. Ni och vi tillsammans måste agera NU. Trafiken står för 30% 
av utsläppen i Sverige och Ängelholm. Netto-Noll-utsläppen av växthusgaser 
skall vara i mål år 2045 och mycket viktigt är det att klimatpolitiska arbetet i 
Ängelholm och dess vision skall ske på vetenskapliga grund. En fråga i 
anslutning till Ängelholms klimat; Klimatsäkrar Ängelholm sin stadskärna? Det 
behövs med och bredare åtgärder, sommarens regnkaos i Gävle är bevis på 
detta.  
 
Kommentar: Detaljplanen reglerar fördröjning av dagvatten och visar också på att området som 
planläggs är robust och kan klara större regn i form av skyfall utan att det påverkar befintlig 
eller tillkommande bebyggelse negativt. 
 
Om Järnvägsgatan/Industrigatan rätas ut genererar det bl.a. tyvärr högre 
hastigheter. Med andra ord, bevara nuvarande kurva/sväng vid 
Sockerbruksgatan, får då en behagligare och säkrare miljö att vistas i. 
Kombinationen utav åtgärder som underlättar för gående och cyklister och 
kollektivtrafik genererar en lugnare stadsmiljö med färre olyckstillbud.  
 
Kommentar: Järnvägsgatans nya sektion bedöms bidra till en ökad trygghet och säkerhet för 
oskyddade trafikanter samt till en mer attraktiv stadsmiljö. Den del av Järnvägsgatan som 
omfattas av denna detaljplan ersätter befintlig Industrigata på samma sträcka. Industrigatan 
består idag av en ca 7 meter bred körbana samt gång- och cykelbana som delar på en yta som är 
ca 2,8 meter bred i direkt anslutning till körbanan. Järnvägsgatans nya sektion föreslår en 
körbana som är 6,5 meter bred, en skiljeremsa som är 3 meter bred för plantering och hantering 
av dagvatten samt en separerad gång- och cykelbanan som är 4 meter bred. Gatans totala bredd 
ökar med till förmån för de oskyddade trafikanterna samt för att möjliggöra en grön stadsgata.  
 
Med kommande trängare och tuffare MILJÖ- OCH KLIMATMÅL kommer 
vi behöva ha ett stationsområde som kan växa. Med det menas inte fler 
byggnader utan BEVARA ÖPPENHETEN OCH TILLGÄNGLIGHETEN. 
Nu och i framtiden behöver vi ha ett välfungerande stationsområde.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Denna miljö är viktig att ta hand om på ett hållbart sätt så att även framtidens 
människor kan få uppleva den. Stationsområdet Ängelholm (från 1800-talets 
slut) är en av de få bevarade sammanhållna järnvägsmiljöer som finns kvar och 
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området har miljö klass 1 vilket innebär att den är oersättlig och av riksintresse. 
Ökningen av trafiken i dess närmiljö får därmed en stor negativ påverkan på 
byggnaderna. Resenärer och många med dem kan få en plats att ta del av denna 
unika kulturmiljö. En bred stadsgata här förstör för all framtid det som är av 
riksintresse och en stor del av Ängelholms historia och hjärta. 
 
Kommentar: Kommunens bedömning är att detaljplanen inte kommer påverka befintlig 
kulturmiljöskyddad bebyggelse i anslutning till planområdet negativt. 
 
 
Tänk framtid: Bevara öppenheten, välkomnandet och möjligheten för 
kollektivtrafiken att växa med t.ex. fler busslinjer. Om POLITIKERNA 
TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG så bygg inte en stor arbetsplats 
som ett stadshus i stationsområdet då det genererar mycket mer trafik. 
Ängelholms centrum har och har haft diverse vägarbeten och mycket tung 
trafik bl.a. pga. diverse rivningar och nybyggnation i många år nu, ca 10 år. 
Med alla dessa planer som kommunen vill så  kommer Ängelholm vara en 
byggarbetsplats i minst 10 år till. Med andra ord ca. 20 år.1/4 av ett liv kommer 
vi som bor i centrum ha tung trafik och vägarbeten in på husknuten och i vår 
närmiljö. Många av förslagen kommer INTE från oss som bor i centrum för 
VI VET HUR BRA DET REDAN ÄR.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Kommunen skriver i alla sina inlägg att de vill minsk trafiken i och genom stan.  
Jag/vi får inte ihop den ekvationen. Bygg istället Campus Ängelholm och 
annan skolverksamhet och t. ex. en konsertsal/hall på gamla tekniska kontorets 
plats/Batterifabrikens parkering. Då behöver vi verkligen fortsätta och ha 
Pytteleden och Pyttebron BILFRI för alla barn och ungdomar och för ALLA 
andra också såklart. Då främjar vi cykelanvändningen och att röra på sig. 
Behöver då inte flytta bussterminalen 50-100 meter (för att få plats med 
stadshuset) till en betydligt mindre yta söder om järnvägsstationen och inkräkta 
på Järnvägsparken. Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta, 
den är mycket omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och 
med Kattegattsleden. Denna utomhusmötesplats är en grönskande, svalkande, 
lättillgänglig, vacker välkomnande, öppen och helt underbar plats. Många äldre 
med eller utan sina rollatorer tar sina dagliga promenader runt och i 
Järnvägsparken. Ta INTE den glädjen ifrån dem.  
 
Kommentar: En smal remsa längs med parken kommer behöva tas i anspråk för att kunna 
bredda gång- och cykelbanan längs med nuvarande Industrigata/kommande Järnvägsgata. 
Intrången bedöms som motiverat då det bidrar till ökas trygghet för oskyddade trafikanter i 
området. 
 
Vi uppskattar mycket den kulturella betydelsen som parken och stationshuset 
och omgivningarna innebär för stationsområdet. Bahnhofs parkering med dess 
många träd behöver då inte skövlas, kan bli en förlängning av Järnvägsparken 
med t.ex. ute-väntplatser, lekplatser, ute-gym, hundrastgård, skolgård och 
foodtrucks. Vi äldre och även yngre hade uppskattat att ha ett ”utomhus-
väntplats-område” nära järnvägsstationen. BLIR DÅ EN ATTRAKTIV OCH 
POPULÄR MÖTESPLATS.  
 



   67 (83) 
 

  

Många Ängelholmare vill fortsätta att ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söder och strävar 
efter. Behåll utbudet av diverse affärer runt t.ex. Storgatan och Östergatan och 
Nya Torg och Villan så att vi slipper ett ÖDE OCH TOMT city. Varför tror 
nu att MÅNGA vill bo och besöka och turista och flytta sina 
företag/verksamheter till Ängelholm? Jo, det är för att Ängelholm är en idyll, 
en liten stad som inte behöver/kräver en storstadspuls som många andra orter 
har. VI GILLAR/ÄLSKAR grönskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, 
friheten, småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, 
havet och alla GÅNG-  OCH CYKELSTRÅK inkl. Pyttebron. Ja, listan kan 
göras lång. FÖRSTÖR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM. Ni säger att ni lyssnar och tar tillvara 
invånarnas synpunkter och idéer, nu kan NI bevisa det.  
 
Ett förslag: Bygg stadshuset på Södra Sjukhusområdet. 
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Boende på Staffligatan 3, 2021-12-03 
JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN. 
 
Det finns mycket att säga om planen. Planen är omfattande med olika 
ägoförhållanden i området  och med stora förändringar i vägnätet, flytt av 
busstorg, flytt av parkering vid stationen, flytt av gångtunnel och ett nytt 
kontorskomplex (stadshuset) på stationsområdet 
 
Området ägs av flera markägare och kommunen måste ifall planen blir 
verklighet lösa in fastigheter och markområden till en okänd summa. Detta 
projekt med ny bred gata, alla markarbeten, byggnation (busskurer) har inte 
kostnadsberäknats. Att inte byggnation finns med överhuvudtaget i denna plan 
är anmärkningsvärt då byggnation planeras alldeles in till denna gestaltning. I 
detta planprogram tas inte några initiativ till framtiden om ett klimatneutralt 
och fossilbränslefritt Skåne/Ängelholm 2030. 
 
Busstorget har nyligen iordning till det bättre för många. ALLT är samlat på ett 
ställe. Personer med funktionsvariation och ev. dess ledsagare har anpassat sig 
och tagit det nuvarande tåg- och bussområdet till sitt hjärta. Bra med plats och 
möjligheter att vara kreativ och hjälpsam. VARFÖR göra det ytterligare svårt 
och komplicerat för hen? 
 
Vi som pendlare och passerar järnvägsområdet och järnvägsparken flera gånger 
varje dag, vi ser, lägger märke till och uppskattar att det finns ”space” och fri 
sikt för att kunna ta sig fram och hamna rätt. Blir ett intrång i vår stadsmiljö 
där bland bl. a. grönområden ska bevaras. Bevara öppenheten och 
tillgängligheten så minskar otryggheten, ”tillhåll”, skadegörelse och 
nedskräpning.  
 
Varför SLÖSA med våra skattepengar och utmana TÅLAMODET hos oss 
som passerar och pendlar NÄR DET FUNGERAR BRA. 
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De senaste åren har och kommer vi tacklas med dubbelspårsbyggnationen och 
dess kringområden och dennes tunga trafik och oväsen. Plus all tung trafik 
som passerar dag som natt till t.ex. nybyggena på parallelltrapetsen, på förde 
detta badhustomten och före detta Scantomten. DET KOMMER ATT 
FORTSÄTTA i många år framöver, om omläggning av busstorget görs och 
stadshuset byggs och om Klippanvägen förläggning blir av. Ska vi behöva 
vistas i en BYGGARBETSPLATS på vår fritid och när vi åker till och från 
skola och jobb? SNÄLLA SKONA OSS FRÅN DET. 
 
Konsekvenser lir negativa för miljö och hälsopåverkan och sämre livskvaliteter 
framför allt för de boende i området. VARFÖR vända upp och ner på ALLT 
och skapa KAOS och förvirring och irritation BARA för att ett stadshus ska få 
plats? Stadshuset borde definitivt INTE byggas i järnvägsområdet där ytorna är 
begränsade.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl.a. hållplatser för de gröna bussarna, 
de gula bussarna, för ersättningsbussar samt handikapplatser, hämtaupp- och 
släppaav- platser, taxiplatser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, 
pumpadäckmöjligheter, cykelplatser, el-cykel- och elbilsplatser, Pyttetåget och 
att gående samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att 
vistas i.  
 
Kommentar: De funktioner som idag finns på delar av den ytan som avsätts för nytt busstorg 
i detaljplanen planeras flytta norr om stationshuset. Här kommer finnas plats för 
korttidsparkering, handikapparkering, taxizon, cykelparkering och ersättningsbussar.  
 
Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. Säkerhet, trygghet och 
framkomlighet för bl.a. personer med funktionsvariation, pendlare, passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand! 
 
Diverse riskbedömningsutredningar som t.ex. farligt gods och översvämnings 
har gjorts. Om olyckan skulle vara framme i järnvägsområdet blir det rejält 
trångt och smalt för andra utryckningsfordon att ta sig fram till bl.a. 
Sockerbruksområdet (gamla och nya) och Saftstationen. Då blir också 
framkomligheten för bussar, bilister, cyklister och gående riskfylld och svår.  
 
Trafiken har redan ökat i stationsområdet och beräknas öka med 20-40%. 
Antalet gångtrafikanter och cyklister kommer också att öka.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Detaljplanen genomförande bedöms inte få sådan betydande miljöpåverkan 
som åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap § 34 eller Miljöbalken 6 kap § 11 enligt 
planförslaget. Det kommer genomförandet av detaljplanen att få: Det nya 
busstorget söder om Stationsbyggnaden vid mittövergången till spåren 
kommer att ligga nära ån där Järnvägsgatan möte Landshövdingevägen. Här 
måste strandskyddet gälla då avståndet på närmsta delen till Rönne å är mindre 
än 50 m från området. Bara det säger ju att det INTE borde byggas 
överhuvudtaget mer i järnvägsområdet/stationsområdet.  
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Kommentar: De södra delarna av planområdet ligger inom det generella strandskyddet för 
Rönne å, vilket omfattar ett område inom 100 meter från strandlinjen. Strandskyddet är 
upphävt för aktuellt område men återinträder vid upprättandet av en ny detaljplan. 
Detaljplanen föreslår att strandskyddet upphävs. Det området där strandskyddet upphävs är 
idag till stora delar planlagt som kvartersmark. Planförslaget innebär att stora delar av 
området kommer planläggas som allmän plats, vilket bättre säkerställer allmänhetens 
tillgång till strandområdet.  
 
Utsläppen måste minska NU. Den globala uppvärmningen går för snabbt. Vi 
utsätt för oförutsägbara händelser såsom t.ex. skyfall, bränder, torka och 
översvämningar. Ni och vi tillsammans måste agera NU. Trafiken står för 30% 
av utsläppen i Sverige och Ängelholm. Netto-Noll-utsläppen av växthusgaser 
skall vara i mål år 2045 och mycket viktigt är det att klimatpolitiska arbetet i 
Ängelholm och dess vision skall ske på vetenskapliga grund. En fråga i 
anslutning till Ängelholms klimat; Klimatsäkrar Ängelholm sin stadskärna? Det 
behövs med och bredare åtgärder, sommarens regnkaos i Gävle är bevis på 
detta.  
 
Kommentar: Detaljplanen reglerar fördröjning av dagvatten och visar också på att området som 
planläggs är robust och kan klara större regn i form av skyfall utan att det påverkar befintlig 
eller tillkommande bebyggelse negativt. 
 
Om Järnvägsgatan/Industrigatan rätas ut genererar det bl.a. tyvärr högre 
hastigheter. Med andra ord, bevara nuvarande kurva/sväng vid 
Sockerbruksgatan, får då en behagligare och säkrare miljö att vistas i. 
Kombinationen utav åtgärder som underlättar för gående och cyklister och 
kollektivtrafik genererar en lugnare stadsmiljö med färre olyckstillbud.  
 
Kommentar: Järnvägsgatans nya sektion bedöms bidra till en ökad trygghet och säkerhet för 
oskyddade trafikanter samt till en mer attraktiv stadsmiljö. Den del av Järnvägsgatan som 
omfattas av denna detaljplan ersätter befintlig Industrigata på samma sträcka. Industrigatan 
består idag av en ca 7 meter bred körbana samt gång- och cykelbana som delar på en yta som är 
ca 2,8 meter bred i direkt anslutning till körbanan. Järnvägsgatans nya sektion föreslår en 
körbana som är 6,5 meter bred, en skiljeremsa som är 3 meter bred för plantering och hantering 
av dagvatten samt en separerad gång- och cykelbanan som är 4 meter bred. Gatans totala bredd 
ökar med till förmån för de oskyddade trafikanterna samt för att möjliggöra en grön stadsgata.  
 
Med kommande trängare och tuffare MILJÖ- OCH KLIMATMÅL kommer 
vi behöva ha ett stationsområde som kan växa. Med det menas inte fler 
byggnader utan BEVARA ÖPPENHETEN OCH TILLGÄNGLIGHETEN. 
Nu och i framtiden behöver vi ha ett välfungerande stationsområde.  
 
Denna miljö är viktig att ta hand om på ett hållbart sätt så att även framtidens 
människor kan få uppleva den. Stationsområdet Ängelholm (från 1800-talets 
slut) är en av de få bevarade sammanhållna järnvägsmiljöer som finns kvar och 
området har miljö klass 1 vilket innebär att den är oersättlig och av riksintresse. 
Ökningen av trafiken i dess närmiljö får därmed en stor negativ påverkan på 
byggnaderna. Resenärer och många med dem kan få en plats att ta del av denna 
unika kulturmiljö. En bred stadsgata här förstör för all framtid det som är av 
riksintresse och en stor del av Ängelholms historia och hjärta. 
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Kommentar: Kommunens bedömning är att detaljplanen inte kommer påverka befintlig 
kulturmiljöskyddad bebyggelse i anslutning till planområdet negativt. 
 
Tänk framtid: Bevara öppenheten, välkomnandet och möjligheten för 
kollektivtrafiken att växa med t.ex. fler busslinjer. Om POLITIKERNA 
TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG så bygg inte en stor arbetsplats 
som ett stadshus i stationsområdet då det genererar mycket mer trafik. 
Ängelholms centrum har och har haft diverse vägarbeten och mycket tung 
trafik bl.a. pga. diverse rivningar och nybyggnation i många år nu, ca 10 år. 
Med alla dessa planer som kommunen vill så  kommer Ängelholm vara en 
byggarbetsplats i minst 10 år till. Med andra ord ca. 20 år.1/4 av ett liv kommer 
vi som bor i centrum ha tung trafik och vägarbeten in på husknuten och i vår 
närmiljö. Många av förslagen kommer INTE från oss som bor i centrum för 
VI VET HUR BRA DET REDAN ÄR.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Kommunen skriver i alla sina inlägg att de vill minsk trafiken i och genom stan.  
Jag/vi får inte ihop den ekvationen. Bygg istället Campus Ängelholm och 
annan skolverksamhet och t. ex. en konsertsal/hall på gamla tekniska kontorets 
plats/Batterifabrikens parkering. Då behöver vi verkligen fortsätta och ha 
Pytteleden och Pyttebron BILFRI för alla barn och ungdomar och för ALLA 
andra också såklart. Då främjar vi cykelanvändningen och att röra på sig. 
Behöver då inte flytta bussterminalen 50-100 meter (för att få plats med 
stadshuset) till en betydligt mindre yta söder om järnvägsstationen och inkräkta 
på Järnvägsparken. Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta, 
den är mycket omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och 
med Kattegattsleden. Denna utomhusmötesplats är en grönskande, svalkande, 
lättillgänglig, vacker välkomnande, öppen och helt underbar plats. Många äldre 
med eller utan sina rollatorer tar sina dagliga promenader runt och i 
Järnvägsparken. Ta INTE den glädjen ifrån dem.  
 
Kommentar: En smal remsa längs med parken kommer behöva tas i anspråk för att kunna 
bredda gång- och cykelbanan längs med nuvarande Industrigata/kommande Järnvägsgata. 
Intrången bedöms som motiverat då det bidrar till ökas trygghet för oskyddade trafikanter i 
området. 
 
Vi uppskattar mycket den kulturella betydelsen som parken och stationshuset 
och omgivningarna innebär för stationsområdet. Bahnhofs parkering med dess 
många träd behöver då inte skövlas, kan bli en förlängning av Järnvägsparken 
med t.ex. ute-väntplatser, lekplatser, ute-gym, hundrastgård, skolgård och 
foodtrucks. Vi äldre och även yngre hade uppskattat att ha ett ”utomhus-
väntplats-område” nära järnvägsstationen. BLIR DÅ EN ATTRAKTIV OCH 
POPULÄR MÖTESPLATS.  
 
Många Ängelholmare vill fortsätta att ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söder och strävar 
efter. Behåll utbudet av diverse affärer runt t.ex. Storgatan och Östergatan och 
Nya Torg och Villan så att vi slipper ett ÖDE OCH TOMT city. Varför tror 
nu att MÅNGA vill bo och besöka och turista och flytta sina 
företag/verksamheter till Ängelholm? Jo, det är för att Ängelholm är en idyll, 
en liten stad som inte behöver/kräver en storstadspuls som många andra orter 
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har. VI GILLAR/ÄLSKAR grönskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, 
friheten, småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, 
havet och alla GÅNG-  OCH CYKELSTRÅK inkl. Pyttebron. Ja, listan kan 
göras lång. FÖRSTÖR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM. Ni säger att ni lyssnar och tar tillvara 
invånarnas synpunkter och idéer, nu kan NI bevisa det.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Boende i Munka Ljungby, 2021-12-03 
JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN 
 
Det finns mycket att säga om planen. Planen är omfattande med olika 
ägoförhållanden i området  och med stora förändringar i vägnätet, flytt av 
busstorg, flytt av parkering vid stationen, flytt av gångtunnel och ett nytt 
kontorskomplex (stadshuset) på stationsområdet.  
 
Busstorget har nyligen gjorts iordning till det bättre för många. ALLT är samlat 
på ETT STÄLLE.  
 
Personer med funktionsvariation och ev. dess ledsagare har anpassat sig och 
tagit det nuvarande tåg- och bussområdet till sitt hjärta. Bra med plats och 
möjligheter att vara kreativ och hjälpsam. VARFÖR göra det ytterligare svårt 
och komplicerat för hen? 
 
Vi som pendlar och passerar järnvägsområdet och järnvägsparken flera gånger 
varje dag, vi ser, lägger märke till och uppskattar att det finns ”space” och fri 
sikt för att kunna ta sig fram och hamna rätt. Blir ett intrång i vår stadsmiljö 
där bland bl. a. grönområden ska bevaras. Bevara öppenheten och 
tillgängligheten så minskas otryggheten, ”tillhåll”, skadegörelse och 
nedskräpning.  
 
Varför SLÖSA med våra skattepengar och utmana TÅLAMODET hos oss 
som passerar och pendlar NÄR DET FUNGERAR BRA. De senaste åren har 
och kommer vi tacklas med dubbelspårbyggnationen med dess kringområden 
och dennes tunga trafik och oväsen. Plus all annan tung trafik som passerar 
dag och natt till t.ex. nybyggena på Parallelltrapetsen, på före detta 
badhustomten och Scantomten.  DET KOMMER FORTSÄTTA i många år 
framöver om omläggning av busstorget görs och stadshuset byggs och om 
Klippanvägens förlängning blir av. Ska vi behöva vistas i en 
BYGGARBETSPLATS på vår fritid och när vi åker till och från skola alt. 
jobb? SNÄLLA SKONA OSS FRÅN DET.  
 
Konsekvenserna blir negativ miljö och hälsopåverkan och sämre livskvalitet 
framför allt för de boende i området. VARFÖR vända upp och ner på ALLT 
och skapa KAOS och förvirring och irritation BARA för att ett stadshus ska få 
plats. Stadshuset borde definitivt INTE byggas i järnvägsområdet där ytorna är 
begränsade.  
 
Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl.a. hållplatser för de gröna bussarna, 
de gula bussarna, för ersättningsbussar samt handikapplatser, hämtaupp- och 
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släppaav- platser, taxiplatser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, 
pumpadäckmöjligheter, cykelplatser, el-cykel- och elbilsplatser, Pyttetåget och 
att gående samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att 
vistas i.  
 
Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. Säkerhet, trygghet och 
framkomlighet för bl.a. personer med funktionsvariation, pendlare, passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand.  
 
Diverse riskbedömningsutredningar som t.ex. farligt gods och översvämnings 
har gjorts. Om olyckan skulle vara framme i järnvägsområdet blir det rejält 
trångt och smalt för andra utryckningsfordon att ta sig fram till bl.a. 
Sockerbruksområdet (gamla och nya) och Saftstationen. Då blir också 
framkomligheten för bussar, bilister, cyklister och gående riskfylld och svår. 
Trafiken har redan ökat stationsområdet och beräknas öka ca 20-40%. Antalet 
gångtrafikanter och cyklister kommer också att öka. Bara det säger ju att det 
INTE borde byggas överhuvudtaget mer i järnvägsområdet/stationsområdet.   
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Transporter står för 30% av utsläppen i Sverige och Ängelholm. Netto-Noll-
utsläppen av växthusgaser skall vara i mål år 2045 och mycket viktigt är det att 
klimatpolitiska arbetet i Ängelholm och dess vision skall ske på vetenskapliga 
grund. En fråga i anslutning till Ängelholms klimat; Klimatsäkrar Ängelholm 
sin stadskärna? Det behövs med och bredare åtgärder, sommarens regnkaos i 
Gävle är bevis på detta.  
 
Kommentar: Detaljplanen reglerar fördröjning av dagvatten och visar också på att området som 
planläggs är robust och kan klara större regn i form av skyfall utan att det påverkar befintlig 
eller tillkommande bebyggelse negativt. 
 
Med kommande trängare och tuffare MILJÖ- OCH KLIMATMÅL kommer 
vi behöva ha ett stationsområde som kan växa. Med det menas inte fler 
byggnader utan BEVARA ÖPPENHETEN OCH TILLGÄNGLIGHETEN. 
Nu och i framtiden behöver vi ha ett välfungerande stationsområde.  
 
Kommentar: Detaljplanen medger inte några nya byggnader inom planområdet. 
 
Denna miljö är viktig att ta hand om på ett hållbart sätt så att även framtidens 
människor kan få uppleva den. Tänk framtid: Bevara öppenheten, 
välkomnandet och möjligheten för kollektivtrafiken att växa med t.ex. fler 
busslinjer.  
 
Kommentar: Trafikutredning Järnvägsgatans förlängning - Bussterminal Ängelholms kommun, 
Atkins 2021-04-07 har tittat på utrymmesbehovet för nytt busstorg. I utredningen tar man 
även höjd för ett ökat resande, exempelvis möjliggörs för fyra hållplatslägen för regionbuss, 
jämfört med dagens 3. 
 
Om POLITIKERNA TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG så bygg 
inte en stor arbetsplats som ett stadshus i stationsområdet då det genererar 
mycket mer trafik. Ängelholms centrum har och har haft diverse vägarbeten 
och mycket tung trafik bl.a. pga. diverse rivningar och nybyggnation i många år 
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nu, ca 10 år. Med alla dessa planer som kommunen vill så  kommer Ängelholm 
vara en byggarbetsplats i minst 10 år till. Med andra ord ca. 20 år. 1/4 av ett liv 
kommer vi som bor i centrum ha tung trafik och vägarbeten in på husknuten 
och i vår närmiljö. Många av förslagen kommer INTE från oss som bor i 
centrum för VI VET HUR BRA DET REDAN ÄR.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Kommunen skriver i alla sina inlägg att de vill minsk trafiken i och genom stan.  
Jag/vi får inte ihop den ekvationen. Bygg istället Campus Ängelholm och 
annan skolverksamhet och t. ex. en konsertsal/hall på gamla tekniska kontorets 
plats/Batterifabrikens parkering. Då behöver vi verkligen fortsätta och ha 
Pytteleden och Pyttebron BILFRI för alla barn och ungdomar och för ALLA 
andra också såklart. Behöver då inte flytta bussterminalen 50-100 meter (för att 
få plats med stadshuset) till en betydligt mindre yta söder om järnvägsstationen 
och inkräkta på Järnvägsparken.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta, den är mycket 
omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och med 
Kattegattsleden. Många äldre med eller utan sina rullatorer tar sina dagliga 
promenader runt och i Järnvägsparken. Ta INTE den glädjen och friheten 
ifrån dem. Bahnhofs parkering med dess många träd behöver då inte skövlas, 
kan bli en förlängning av Järnvägsparken med t.ex. ute-väntplatser, lekplatser, 
ute-gym, hundrastgård, skolgård och foodtrucks.  
 
Kommentar: En smal remsa längs med parken kommer behöva tas i anspråk för att kunna 
bredda gång- och cykelbanan längs med nuvarande Industrigata/kommande Järnvägsgata. 
Intrången bedöms som motiverat då det bidrar till ökas trygghet för oskyddade trafikanter i 
området. 
 
Många Ängelholmare vill fortsätta att ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söder och strävar 
efter. Varför tror nu att MÅNGA vill bo och besöka och turista och flytta sina 
företag/verksamheter till Ängelholm? Jo, det är för att Ängelholm är en idyll, 
en liten stad som inte behöver/kräver en storstadspuls som många andra orter 
har. VI GILLAR/ÄLSKAR grönskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, 
friheten, småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, 
havet och alla GÅNG-  OCH CYKELSTRÅK inkl. Pyttebron. Ja, listan kan 
göras lång. FÖRSTÖR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 

 
Boende i Bara, 2021-12-03 
JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN 
 
Det finns mycket att säga om planen. Planen är omfattande med olika 
ägoförhållanden i området  och med stora förändringar i vägnätet, flytt av 
busstorg, flytt av parkering vid stationen, flytt av gångtunnel och ett nytt 
kontorskomplex (stadshuset) på stationsområdet.  
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Busstorget har nyligen gjorts iordning till det bättre för många. ALLT är samlat 
på ETT STÄLLE.  
 
Personer med funktionsvariation och ev. dess ledsagare har anpassat sig och 
tagit det nuvarande tåg- och bussområdet till sitt hjärta. Bra med plats och 
möjligheter att vara kreativ och hjälpsam. VARFÖR göra det ytterligare svårt 
och komplicerat för hen? 
 
Vi som pendlar och passerar järnvägsområdet och järnvägsparken flera gånger 
varje dag, vi ser, lägger märke till och uppskattar att det finns ”space” och fri 
sikt för att kunna ta sig fram och hamna rätt. Blir ett intrång i vår stadsmiljö 
där bland bl. a. grönområden ska bevaras. Bevara öppenheten och 
tillgängligheten så minskas otryggheten, ”tillhåll”, skadegörelse och 
nedskräpning.  
 
Varför SLÖSA med våra skattepengar och utmana TÅLAMODET hos oss 
som passerar och pendlar NÄR DET FUNGERAR BRA. De senaste åren har 
och kommer vi tacklas med dubbelspårbyggnationen med dess kringområden 
och dennes tunga trafik och oväsen. Plus all annan tung trafik som passerar 
dag och natt till t.ex. nybyggena på Parallelltrapetsen, på före detta 
badhustomten och Scantomten.  DET KOMMER FORTSÄTTA i många år 
framöver om omläggning av busstorget görs och stadshuset byggs och om 
Klippanvägens förlängning blir av. Ska vi behöva vistas i en 
BYGGARBETSPLATS på vår fritid och när vi åker till och från skola alt. 
jobb? SNÄLLA SKONA OSS FRÅN DET.  
 
Konsekvenserna blir negativ miljö och hälsopåverkan och sämre livskvalitet 
framför allt för de boende i området. VARFÖR vända upp och ner på ALLT 
och skapa KAOS och förvirring och irritation BARA för att ett stadshus ska få 
plats. Stadshuset borde definitivt INTE byggas i järnvägsområdet där ytorna är 
begränsade.  
 
Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl.a. hållplatser för de gröna bussarna, 
de gula bussarna, för ersättningsbussar samt handikapplatser, hämtaupp- och 
släppaav- platser, taxiplatser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, 
pumpadäckmöjligheter, cykelplatser, el-cykel- och elbilsplatser, Pyttetåget och 
att gående samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att 
vistas i. 

 
Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. Säkerhet, trygghet och 
framkomlighet för bl.a. personer med funktionsvariation, pendlare, passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand.  
 
Diverse riskbedömningsutredningar som t.ex. farligt gods och översvämnings 
har gjorts. Om olyckan skulle vara framme i järnvägsområdet blir det rejält 
trångt och smalt för andra utryckningsfordon att ta sig fram till bl.a. 
Sockerbruksområdet (gamla och nya) och Saftstationen. Då blir också 
framkomligheten för bussar, bilister, cyklister och gående riskfylld och svår. 
Trafiken har redan ökat stationsområdet och beräknas öka ca 20-40%. Antalet 
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gångtrafikanter och cyklister kommer också att öka. Bara det säger ju att det 
INTE borde byggas överhuvudtaget mer i järnvägsområdet/stationsområdet.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Transporter står för 30% av utsläppen i Sverige och Ängelholm. Netto-Noll-
utsläppen av växthusgaser skall vara i mål år 2045 och mycket viktigt är det att 
klimatpolitiska arbetet i Ängelholm och dess vision skall ske på vetenskapliga 
grund. En fråga i anslutning till Ängelholms klimat; Klimatsäkrar Ängelholm 
sin stadskärna? Det behövs med och bredare åtgärder, sommarens regnkaos i 
Gävle är bevis på detta.  
 
Kommentar: Detaljplanen reglerar fördröjning av dagvatten och visar också på att området 
som planläggs är robust och kan klara större regn i form av skyfall utan att det påverkar 
befintlig eller tillkommande bebyggelse negativt.  

 
Med kommande trängare och tuffare MILJÖ- OCH KLIMATMÅL kommer 
vi behöva ha ett stationsområde som kan växa. Med det menas inte fler 
byggnader utan BEVARA ÖPPENHETEN OCH TILLGÄNGLIGHETEN. 
Nu och i framtiden behöver vi ha ett välfungerande stationsområde.  
 
Kommentar: Detaljplanen medger inte några nya byggnader inom planområdet. 
 
Denna miljö är viktig att ta hand om på ett hållbart sätt så att även framtidens 
människor kan få uppleva den. Tänk framtid: Bevara öppenheten, 
välkomnandet och möjligheten för kollektivtrafiken att växa med t.ex. fler 
busslinjer.  
 
Kommentar: Trafikutredning Järnvägsgatans förlängning - Bussterminal Ängelholms 
kommun, Atkins 2021-04-07 har tittat på utrymmesbehovet för nytt busstorg. I 
utredningen tar man även höjd för ett ökat resande, exempelvis möjliggörs för fyra 
hållplatslägen för regionbuss, jämfört med dagens 3. 
 
 
Om POLITIKERNA TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG så bygg 
inte en stor arbetsplats som ett stadshus i stationsområdet då det genererar 
mycket mer trafik. Ängelholms centrum har och har haft diverse vägarbeten 
och mycket tung trafik bl.a. pga. diverse rivningar och nybyggnation i många år 
nu, ca 10 år. Med alla dessa planer som kommunen vill så  kommer Ängelholm 
vara en byggarbetsplats i minst 10 år till. Med andra ord ca. 20 år. 1/4 av ett liv 
kommer vi som bor i centrum ha tung trafik och vägarbeten in på husknuten 
och i vår närmiljö. Många av förslagen kommer INTE från oss som bor i 
centrum för VI VET HUR BRA DET REDAN ÄR. 
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Kommunen skriver i alla sina inlägg att de vill minsk trafiken i och genom stan.  
Jag/vi får inte ihop den ekvationen. Bygg istället Campus Ängelholm och 
annan skolverksamhet och t. ex. en konsertsal/hall på gamla tekniska kontorets 
plats/Batterifabrikens parkering. Då behöver vi verkligen fortsätta och ha 
Pytteleden och Pyttebron BILFRI för alla barn och ungdomar och för ALLA 
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andra också såklart. Behöver då inte flytta bussterminalen 50-100 meter (för att 
få plats med stadshuset) till en betydligt mindre yta söder om järnvägsstationen 
och inkräkta på Järnvägsparken.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta, den är mycket 
omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och med 
Kattegattsleden. Många äldre med eller utan sina rullatorer tar sina dagliga 
promenader runt och i Järnvägsparken. Ta INTE den glädjen och friheten 
ifrån dem. Bahnhofs parkering med dess många träd behöver då inte skövlas, 
kan bli en förlängning av Järnvägsparken med t.ex. ute-väntplatser, lekplatser, 
ute-gym, hundrastgård, skolgård och foodtrucks.  
 
Kommentar: En smal remsa längs med parken kommer behöva tas i anspråk för att kunna 
bredda gång- och cykelbanan längs med nuvarande Industrigata/kommande Järnvägsgata. 
Intrången bedöms som motiverat då det bidrar till ökas trygghet för oskyddade trafikanter i 
området.  

 
Många Ängelholmare vill fortsätta att ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söder och strävar 
efter. Varför tror nu att MÅNGA vill bo och besöka och turista och flytta sina 
företag/verksamheter till Ängelholm? Jo, det är för att Ängelholm är en idyll, 
en liten stad som inte behöver/kräver en storstadspuls som många andra orter 
har. VI GILLAR/ÄLSKAR grönskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, 
friheten, småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, 
havet och alla GÅNG-  OCH CYKELSTRÅK inkl. Pyttebron. Ja, listan kan 
göras lång. FÖRSTÖR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM.  
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Ge-Hand, 2021-12-04 
Protesterar mot planen p g a : Att flytten av bussarna till området vid den nya 
mittövergången kommer att användas av alla resenärer inte bara de som 
kommer med buss. De flesta kommer till stationen med bil, får skjuts, går, 
cyklar, åker elsparkcykel, eller går. Oskyddade trafikanter bör få en säkrare plats 
för att komma till perrongen än att mötas av bussarna. Området är mindre och 
redan nu får inte alla bussar plats vid det nuvarande busstorget som har 
många fördelar med läget vid spår 1.  
 
Kommentar: De funktioner som idag finns på delar av den ytan som avsätts för nytt busstorg 
i detaljplanen planeras flytta norr om stationshuset. Här kommer finnas plats för 
korttidsparkering, handikapparkering, taxizon, cykelparkering och ersättningsbussar.  
  
Tunneln till Järnvägsmuseet och skogen byggs om och upptar en del av ytan 
som är avsedd för det nya busstorget. Jag menar att området är för lite och 
behöver användas för annat än busstorg. 
 
Kommentar: Inom området söder om stationshuset finns plats för nytt busstorg, ny gång- och 
cykelanslutning till Järnvägstunneln samt parkering. I samband med ombyggnation av ytorna 
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kommer funktionerna att omdisponeras något vilket innebär att anslutningen till 
Järnvägstunneln kommer flyttas något söderut och ta en del av befintlig parkeringsplats i 
anspråk. Detaljplanen säkerställer att tillräckligt stor yta för respektive funktion finns 
tillgänglig men reglerar inte i detalj hur ytorna kommer att utformas. I planbeskrivningen 
redovisas ett förslag. 

 
Ny sträckning av Järnvägsgatan kan göras om och inte gå över busstorget. Den 
planerade nya sträckningen av Järnvägsgatan medför stora markarbeten p g a 
alla ledningar som finns i marken. Stationsområdet bör också skyddas då det är 
ett kulturområde med de sammanhängande byggnaderna. 
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade 
 
Ängelholms vandrarhem, 2021-12-06 
Jag godkänner inte detaljplanen. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad 
 
Fastighetsägare till Banmästaren 1, 2021-12-06 
Under hösten 2021 har vi blivit kontaktade av mark- och exploateringsingenjör 
Joakim Ziegler för att göra ett markbyte med kommunen. Vi var positiva till att 
medverka till ett sådant markbyte men efter förhandlingar där vi i stort sett var 
överens, drog kommunen plötsligt tillbaka sitt erbjudande då man inte ville stå 
för de kostnader som markarbetet på Banmästaren 1 skulle innebära. 
Kommunen ansåg att man kunde genomföra vägsträckningen utan markbyte. 
 
Kommentar: Då kommunen och fastighetsägaren inte kommit överens kommer något 
markbyte inte att ske. Ombyggnaden av Järnvägsgatan förbi fastigheten Banmästaren 1 går 
att genomföra utan markbyte.  

 
I underlaget till detaljplan står "Delar av......fastigheten Banmästaren 1 behöver 
föras över till en av kommunen ägd fastighet".... Önskar kommunen göra ett 
markbyte ändå? 
 
Kommentar: Kommunen avser inte att genomföra markbytet. Ovanstående skrivning tas bort 
i planbeskrivningen inför antagande.   

 
Planerad gatusträckning ger en triangelformad yta vid vår nordvästra gräns. Vi 
vill kunna påverka hur den utformas. Vår fastighet, liksom andra, har källare. 
Det är viktigt att hänsyn tas till detta när dagvatten och avlopp förändras. 
Nuvarande gatubelysning är mittför gaveln på vår fastighet där den uppfattas 
som störande av de boende då ljuset faller in mot fönstren. Det är önskvärt att 
framtida belysning/ljussättning utformas på ett mer avskärmande sätt relativt 
fastigheten. 
 
Kommentar: Synpunkterna noteras. Den triangelformade ytan i gränsen mot fastigheten 
Banmästaren är planlagd som gata. Förslag på hur ytan kommer att utformas regleras inte i 
detaljplanen utan kommer att tas fram inför ombyggnation av Järnvägsgatan.  
 
Boende på Sockerbruksgatan 13 A, 2021-12-06 
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Jag emotsätter mig denna detaljplan och vill att den EJ godkänns. Jag bor i en 
lägenhet med utsikt mot stationen och hade tyckt det varit förfärligt tråkigt om 
denna vackra park och detta natursköna område förstördes av ett ”busstorg” 
som ingen i kommunen har efterfrågat och ingen vill ha. Det är inte bara vi 
som bor med utsikt mot parken som drabbas utan alla i hela kommunen som 
vill njuta av ett naturskönt vackert område. Det tycks vara kommunens 
målsättning att samtliga natursköna områden förfulas av diverse galna idéer 
som exempelvis att förstöra Pyttebroområdet. Jag vet att ni bryr er lika lite om 
detta yttrande som ni brydde er om folkomröstningen som fick NEJ i frågan 
om Pyttebroområdet. Men ni ska iallafall veta att en majoritet av kommunens 
invånare är emot det ni gör. Inte bara med Pyttebron men nu även med detta 
”busstorg”.  
 
Kommentar: Busstorget kommer inte göra något intrång i Järnvägsparken. Motiven till att 
flytta bussangöringen är främst att skapa goda förutsättningar för de resenärer som trafikerar 
Ängelholms station och som ska byta mellan buss och tåg. I samband med Trafikverkets 
ombyggnad av Ängelholms station kommer den befintliga anslutningen till mittplattformen 
ersättas med en planskild gångbro över spåren. Gångbron kommer byggas söder om 
Stationshuset. Det nya busstorget kommer att ligga i direkt anslutning till gångbron.  
 
För övrigt undrar jag varför det är så viktigt att det nya stadshuset ligger nära 
stationen? (Vilket är anledningen till denna detaljplan så det är en högst 
relevant fråga) 
 
Kommentar: Strukturen på Stationsområdet beslutades i samband med att man antog 
planprogrammet för Stationsområdet 2017, dvs innan man beslutade att lokalisera nytt 
stadshus där. Flytt av busstorg föranleds alltså inte av stadshusets placering, utan planeras 
att ske oavsett. En förstudie har utförts kring lokalisering och kostandssanlys av ett nytt 
stadshus. Studien kom fram till att Stationsområdet är det bästa läget för ett nytt stadshus. 
Några fördelar med placering i stationsområdet:  

• Ett stadshus i stationsområdet blir ett första steg i processen kring att skapa mer liv 
i området och att binda samman staden. 

• Lokalisering nära knutpunkt för kommunikationer 
• Goda parkeringsmöjligheter m.a.a. de mobilitetshus som planeras i området. 
• Välkomnande entré mot Ängelholms centrum  
• Bättre tillgänglighet för medborgarna  
• Goda förutsättningar för att skapa en naturlig mötesplats för Ängelholmsborna 
• Utökad service/restauranger vid stationen  
• Attraktivt läge för lönsam uthyrning till externa hyresgäster  
• Möjlighet för kommunen att äga marken själv 

 
Boende på Västra promenaden 2, 2021-12-06 
Anser att detta inte är ett bra förslag. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad. 
 
Boende på Sockerbruksgatan 13 C, 2021-12-06 
Planen syftar till byggnation av nytt busstorg vilket jag protesterar mot. En stor 
och kostsam ombyggnad då parkeringsmöjligheter försvinner för besökare till 
Järnvägsmuseet och även för de resenärer som kommer till stationsområdet 
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med bil. Vid tågavgångar fylls nuvarande korttidsparkering med bilar och de 
har ingen fungerande anslutning till bussar. Bussar på detta område blockerar 
och trafikkaos kommer att bli följden. Nuvarande busstorg är bra 
dimensionerat för busstrafiken och området där som till ytan är större än det 
nya tilltänkta området måste få vara kvar. Det är oansvarigt att flytta nuvarande 
busstorg för att en ny bred bilväg skall gå fram där. Kaos för oskyddade 
trafikanter. Bilvägen där kommer också att förstöra den kulturmiljö som finns 
bevarad sen 1800-talet med ett sammanhängande stationsområde med dess 
bevarade byggnader. 
 
Kommentar: I samband med utbyggnaden av Stationsområdet med nya 
bostäder/verksamheter så kommer befintligt busstorg att flyttas, vilket denna detaljplan 
möjliggör. Busstorget flyttas söder om stationshuset i direkt anslutning till den nya gångbron 
över spåren som Trafikverket bygger. Trafikutredning Järnvägsgatans förlängning - 
Bussterminal Ängelholms kommun, Atkins 2021-04-07 har tittat på utrymmesbehovet för 
nytt busstorg. Utredningen visar att området är tillräckligt stort. I utredningen tar man även 
höjd för ett ökat resande, exempelvis möjliggörs för fyra hållplatslägen för regionbuss, jämfört 
med dagens 3. Utredningen har även tittat på aspekter såsom trygghet och säkerhet. 
Exempelvis föreslås alla passager över Järnvägsgatan upphöjda för gående och cyklister, 
vilket bedöms öka säkerheten för oskyddade trafikanter.  Funktioner såsom korttids-
parkering, handikapparkering, taxizon, ersättningsbussar och cykelparkering, som idag 
finns söder om stationshuset kommer flyttas norr om stationshuset i samband med att det nya 
busstorget byggs.  
 
Kommunens bedömning är att Järnvägsgatans nya sektion inte kommer påverka befintlig 
kulturmiljöskyddad bebyggelse i anslutning till planområdet negativt. Däremot bedöms den 
nya sektionen bidra till en ökad trygghet och säkerhet för oskyddade trafikanter samt till en 
mer attraktiv stadsmiljö. Den del av Järnvägsgatan som omfattas av denna detaljplan 
ersätter befintlig Industrigata på samma sträcka. Industrigatan består idag av en ca 7 meter 
bred körbana samt gång- och cykelbana som delar på en yta som är ca 2,8 meter bred i 
direkt anslutning till körbanan. Järnvägsgatans nya sektion föreslår en körbana som är 6 
meter bred, en skiljeremsa som är 3 meter bred för plantering och hantering av dagvatten 
samt en separerad gång- och cykelbanan som är 4 meter bred.  Gatans totala bredd ökar 
med till förmån för de oskyddade trafikanterna samt för att möjliggöra en grön stadsgata som 
hanterar dagvatten på ett hållbart sätt.  
 
Här kunde den nya planerade parken läggas istället för den i planen inritande 
som inte hänger samman med området för övrigt. Protest även här då det 
inringade parkområdet inte har någon naturlig mötesplats så som 
stationsområdet har. I planen påpekas negativa konsekvenser för miljö och 
klimat vilka också behöver en noggrannare beskrivning att nå klimatmål istället 
för nybyggnation av nya bilvägar. 
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade.  
 
Boende på Ängvägen 8, 2021-12-06 
Jag godkänner INTE detaljplanen.  
 
Kommentar: Synpunkten är noterad. 
 
Boende på Thulingatan 1 C, 2021-12-06 
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Jag godkänner INTE detaljplanen.  
 
Kommentar: Synpunkten är noterad. 
 
Boende i Helsingborg, 2021-12-06 
JAG GODKÄNNER EJ DETALJPLANEN, BEVARA ÖPPENHETEN 
OCH VÄLKOMNANDET I STATIONSOMRÅDET. BEVARA 
JÄRNVÄGSPARKENS URSPRUNG. 
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Boende i Höör, 2021-12-06 
Godkänner inte detaljplanen. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad. 
  
Boende i Lund, 2021-12-06 
Jag godkänner EJ detaljplanen. Bevara Järnvägsparken intakt = bygg ej i den. 
Bevara välkomnandet och öppenheten i stationsområdet. Tänk framtid och 
miljö för kommande generationer. Inga stora arbetsplatser vid stationen = 
generar mer trafik och risk för olyckstillbud. Tänk på äldre/pensionärer och 
personer med funktionsvariation och dess ledsagare. Plus den vanliga 
persontrafiken och all tungtrafik i sambandmed div. nybyggnationer i och runt 
Ängelholm och byggandet av dubbelspåren i Ängelholm. 
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. Detaljplanen medger ingen byggnation i 
Järnvägsparken. En smal remsa längs med parken kommer behöva tas i anspråk för att 
kunna bredda gång- och cykelbanan längs med nuvarande Industrigata/kommande 
Järnvägsgata. Intrången bedöms som motiverat då det bidrar till ökas trygghet för oskyddade 
trafikanter i området.  
 
Boende i Halmstad, 2021-12-06 
Jag godkänner inte detaljplanen. Det finns brister i stadsmiljöfrågor som inte är 
klargjorda och saknar hållbara lösningar för de boende i området. 
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade.  
 
Boende i Råå, 2021-12-06 
Jag godkänner INTE detaljplanen. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad. 
 

STÄLLNINGSTAGANDE 
Planhandlingarna kompletteras vad gäller: 

 Riskutredning farlig gods underlag till detaljplan för del av Ängelholm 3:49, 
AFRY 2022-04-12. 

 PM Skyddsåtgärd för urspårning, kostnads – nyttoanalys, AFRY 2022-06-22 
 Kompletterande miljöteknisk markundersökning, Sockerbruksparken, Tyrens 

2022-05-18 
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 Plankartan har kompletterats med en egenskapsbestämmelse, Skyddsåtgärd, som 
reglerar att stängsel mur eller plank ska finnas för att förhindra tillträde till 
järnvägsområde. 

 Plankartan har kompletterats med en egenskapsbestämmelse, m₁, som reglerar att 
stängsel ska finnas för att förhindra tillträde till järnvägsområde. 

 Den administrativa bestämmelsen om att strandskyddet är upphävt har preciserats 
gäller användningsområde och avstånd på plankartan.  

 En egenskapsgräns som reglerar ett avstånd om minst 20 meter mellan spårmitt 
på närmaste spår och egenskapsområde, Fördröjning₁, inom användningsområde 
TORG ₁ har lagts till på plankartan. 

 Plankartan har kompletterats med en egenskapsbestämmelse, ej köryta, som 
reglerar avstånd mellan spårmitt på närmaste spår och yta för köryta inom 
användningsområde TORG₁. 

 Plankartan har kompletterats med en egenskapsbestämmelse, ej parkering, som 
reglerar avstånd mellan spårmitt på närmaste spår och yta för parkering inom 
användningsområde TORG₁. 

 En egenskapsbestämmelse som reglerar placering av bebyggelse inom allmän plats 
i förhållande till spårmitt på närmaste spår och har lagts till på plankartan. 

 Planbeskrivningen har kompletterats med en bedömning angående konstaterade 
markföroreningar, åtgärdsförslag och genomförande inom användningsområde 
PARK.  

 Planbeskrivningen har kompletterats med en bedömning angående risken för 
farligt gods och påkörning från järnvägen. 

 Planbeskrivningen har kompletterats med en bedömning angående möjligheten 
att tillfälligt upprätthålla funktionen regional bytespunkt för kollektivtrafik på en 
annan plats vid tillfälle av översvämning vid BHF (beräknat högsta flöde) i Rönne 
å. 

 Planbeskrivningen har kompletterats med en text gällande medfinansieringsavtal 
om stängsling.  

 

NAMNLISTA 
Följande har under samrådet inkommit med synpunkter som ej tillgodosetts: 

  
 Naturskyddsföreningen 
 Föreningen Rädda Pyttebroområdet 
 Boende på Fastigheten Gråhajen 1  
 Fastighetsägare till Fastigheten Vågmästaren 1  
 Fastighetsägare till Fastigheten Harkranken 6  
 Fastighetsägare till Fastigheten Gördelmakaren 14 

 

Följande har under granskningen inkommit med synpunkter som ej tillgodosetts: 
 Boende på Allmogegatan 71  
  KAN Allservice AB  
 Boende på Sockerbruksgatan 13 C  
 Boende på Allmogegatan 71 
 Boende på Östra Kyrkogatan 4 
 Boende på Norra Sockerbruksgatan 3 C 
 Boende på Sockerbruksgatan 10 A 
 Boende på Norra Sockerbruksgatan 3 C  
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 Boende på Sockerbruksgatan 9 A 
 Boende på Sockerbruksgatan 13 B 
 Boende på Sockerbruksgatan 11 C 
 Boende på Sockerbruksgatan 13 C 
 Boende på Sockerbruksgatan 13 
 Boende på Sockerbruksgatan 13 C 
 Boende på Sockerbruksgatan 13 B 
 Boende på Sockerbruksgatan 13 B 
 Boende på Sockerbruksgatan 13 
 Boende på Sockerbruksgatan 13 A  
 Boende på Staffligatan 3 
 Boende i Munka Ljungby 
 Boende i Bara 
 Ge Hand  
 Ängelholms vandrarhem 
 Fastighetsägare till Banmästaren  
 Boende på Sockerbruksgatan 13 A  
 Boende på Västra promenaden 2 
 Boende på Sockerbruksgatan 13 C 
 Boende på Ängvägen 8  
 Boende på Thulingatan 1 C  
 Boende i Helsingborg 
 Boende i Höör 
 Boende i Lund 
 Boende i Halmstad 
 Boende i Råå 
  

BESVÄRSHÄNVISNING 
Följande sakägare har under samrådet/granskningen inkommit med synpunkter som ej 
tillgodosetts: 
 Naturskyddsföreningen 
 Föreningen Rädda Pyttebroområdet 
 Boende på Fastigheten Gråhajen 1  
 Fastighetsägare till Fastigheten Vågmästaren 1  
 Fastighetsägare till Fastigheten Harkranken 6  
 Fastighetsägare till Fastigheten Gördelmakaren 14 
 Boende på Allmogegatan 71  
  KAN Allservice AB  
 Boende på Sockerbruksgatan 13 C  
 Boende på Allmogegatan 71 
 Boende på Östra Kyrkogatan 4 
 Boende på Norra Sockerbruksgatan 3 C 
 Boende på Sockerbruksgatan 10 A 
 Boende på Norra Sockerbruksgatan 3 C  
 Boende på Sockerbruksgatan 9 A 
 Boende på Sockerbruksgatan 13 B 
 Boende på Sockerbruksgatan 11 C 
 Boende på Sockerbruksgatan 13 C 
 Boende på Sockerbruksgatan 13 
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 Boende på Sockerbruksgatan 13 C 
 Boende på Sockerbruksgatan 13 B 
 Boende på Sockerbruksgatan 13 B 
 Boende på Sockerbruksgatan 13 
 Boende på Sockerbruksgatan 13 A  
 Boende på Staffligatan 3 
 Boende i Munka Ljungby 
 Ge Hand  
 Ängelholms vandrarhem 
 Fastighetsägare till Banmästaren 1  
 Boende på Sockerbruksgatan 13 A  
 Boende på Västra promenaden 2 
 Boende på Sockerbruksgatan 13 C 
 Boende på Ängvägen 8  
 Boende på Thulingatan 1 C  

 

MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER 
Utlåtande har upprättats av planarkitekt Hanna Hjalmarsson 
 
 
 
SAMHÄLLE/PLANENHETEN 
Ängelholm den 24 augusti 2022. 
 
 
Pernilla Theselius   Hanna Hjalmarsson  
Tf. Planchef   Planarkitekt                
 
 
 

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 utlämnande av handlingar enligt 
offentlighetsprincipen. Den rättsliga 
grunden för behandlingen är myndighetsutövning enligt PBL. Källor: Till fastighetsförteckning 
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. 

 
 
  
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-10-12 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KSAU § 178 Dnr. KS 2022/450 

Köpeavtal för del av Vilhelmsfält 2:17, Ängelholms 
Arenastad 

Ärendebeskrivning 
Ängelholms kommun ”Kommunen” och Arenabolaget i Ängelholm AB 
”Arenabolaget” träffade år 2019 en avsiktsförklaring om utveckling av Ängelholms 
Arenastad (Dnr KS 2019/268). 

Parternas avsikt är att tillsammans, gemensamt och samordnat utveckla en 
Arenastad inom ett område som omfattar flera fastigheter. Vilhelmsfält 2:17 ägs av 
Arenabolaget och resterande del av Arenaområdet (del av Vilhelmsfält 2:2, 
Ängelholm 5:53 samt Ängelholm 5:16) ägs av Kommunen. Markbyten mellan 
parterna kommer att ske i flera steg efterhand som Arenastaden utvecklas. 

Kommunen ska bygga ut dagvattenlösning i Arenastaden. Beviljat marklov för 
anordnande av dagvattenmagasin vann laga kraft 2022-05-31, Dnr B 2021-000850. 
Kommunen behöver förvärva del av Vilhelmsfält 2:17 från Arenabolaget för att 
dagvattenmagasinen ska rymmas inom den egna fastigheten Vilhelmsfält 2:2. 

Köpekontrakt har tagits fram och är undertecknat av Arenabolaget. Området som 
Kommunen förvärvar är ca 3250 m2. Köpeskillingen är 406 000 kronor och är 
beräknad utifrån 125 kr/m2.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 22 september 2022 

• Köpekontrakt - Del av Vilhelmsfält 2:17 med tillhörande bilagor 

Yrkande 
Lars Nyander (S) yrkar bifall till föreliggande förslag. 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-10-12 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfull-
mäktige besluta  
 
att  godkänna upprättat köpekontrakt för del av Vilhelmsfält 2:17 

Beslutet ska expedieras till 
• Mark- och exploateringsenheten med köpekontrakt i original. 
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ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00   engelholm.se 

MEX-ingenjör 
Annika Andersson 
0431-468981 
Annika.Andersson3@engelholm.se 

Till: Kommunstyrelsen 
Diarienummer: KS 2022/450 
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande 
Datum: 2022-09-22 
 

Köpekontrakt för del av Vilhelmsfält 2:17, Ängel-
holms Arenastad, dagvattenmagasin 

Ärendebeskrivning 
Ängelholms kommun ”Kommunen” och Arenabolaget i Ängelholm AB ”Arena-
bolaget” träffade år 2019 en avsiktsförklaring om utveckling av Ängelholms Are-
nastad (Dnr KS 2019/268). 

Parternas avsikt är att tillsammans, gemensamt och samordnat utveckla en Arenas-
tad inom ett område som omfattar flera fastigheter. Vilhelmsfält 2:17 ägs av Arena-
bolaget och resterande del av Arenaområdet (del av Vilhelmsfält 2:2, Ängelholm 
5:53 samt Ängelholm 5:16) ägs av Kommunen. Markbyten mellan parterna kom-
mer att ske i flera steg efterhand som Arenastaden utvecklas. 

Kommunen ska bygga ut dagvattenlösning i Arenastaden. Beviljat marklov för an-
ordnande av dagvattenmagasin vann laga kraft 2022-05-31, Dnr B 2021-000850. 
Kommunen behöver förvärva del av Vilhelmsfält 2:17 från Arenabolaget för att 
dagvattenmagasinen ska rymmas inom den egna fastigheten Vilhelmsfält 2:2. 

Köpekontrakt har tagits fram och är undertecknat av Arenabolaget. Området som 
Kommunen förvärvar är ca 3250 m2. Köpeskillingen är 406 000 kronor och är be-
räknad utifrån 125 kr/m2.  

Beslutsunderlag  
• Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 22 september 2022 

• Köpekontrakt - Del av Vilhelmsfält 2:17 med tillhörande bilagor 
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262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00   engelholm.se 

Utredning 
Kommunen ska bygga ut dagvattenlösning i Arenastaden. Beviljat marklov för an-
ordnande av dagvattenmagasin vann laga kraft 2022-05-31, Dnr B 2021-000850. 
Kommunen behöver förvärva del av Vilhelmsfält 2:17 från Arenabolaget för att 
dagvattenmagasinen ska rymmas inom den egna fastigheten Vilhelmsfält 2:2. 

Köpekontrakt 
Ett köpekontrakt har tagits fram och har signerats av Arenabolaget. Området som 
köpet omfattar är ca 3250 m2, se gulmarkerat område i kartskiss nedan. 
Nytt servitut bildas vilket ger rätt för Kommunen att använda ett 3 meter brett om-
råde som väg för att kunna underhålla dagvattenmagasinen.  

 
Översiktsbild. Köpekontraktet avser gulmarkerat område. Grönt område avser ett 3 meter brett 
servitutsområde för väg.    
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262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00   engelholm.se 

Köpeskilling 
Området som förvärvas utgörs främst av område med vallar längs Kungsgårdsle-
den samt område utmed befintligt dike. Prickmark i gällande detaljplan och närhe-
ten till Kungsgårdsleden medger ingen byggrätt inom området. Marknadsvärdet för 
marken bedöms därför som lågt och uppskattas till ca 50 kr/m2.  

En mindre del av området utgörs av befintlig parkering och tillsammans med servi-
tut som ska bildas för att kunna underhålla dagvattenmagasinen påverkar det möj-
ligheten att planera parkeringsytorna optimalt. Med detta i beaktande bedöms 
marknadsvärdet till 125 kr/m2. I denna värdering ingår belastningen som servitutet 
innebär och ingen ytterligare ersättning ska utgå vid bildandet av detta.   

Marknadsvärdet bedöms sammantaget till 125 kr/m2 tomtarea. Köpeskillingen för 
fastigheten beräknas därmed till 406 000 kronor.  

Markmiljö 
Det har historiskt påträffats lokala markföroreningar inom Arenaområdet. Kom-
munen har gjort en större markmiljöundersökning för hela Arenaområdet. För om-
rådet som förvärvas i detta köpekontrakt har kompletterande provtagning skett av 
vallarna, se bilagor 2 och 3 till köpekontrakt.  

I en provtagningspunkt under en av vallarna visas på värden som inte kan klassas 
som KM (känslig markanvändning). I vallarna finns även fyllnadsmassor innehål-
lande bland annat tegel, rötter och glas. Liknande massor som har påträffats i flera 
andra vallar inom Arenastaden.   
 
Arenabolaget ska ersätta Kommunen för kostnader överstigande 100 000 kronor   
för tillkommande kostnader för förorenad mark vars halter överstiger Naturvårds-
verkets generella riktvärden för känslig markanvändning (”KM”).  
 
Merkostnaderna som ersätts är begränsade till: 

• Ökad transportkostnad i det fall mottagningsanläggning medför ökad kör-
sträcka relativt tillgänglig mottagningsanläggning för massor med halter 
under KM.  

• Ökad mottagningskostnad relativt mottagningskostnad för massor med 
halter under KM.  
 

Arenabolagets ersättningsskyldighet är begränsad till halva köpeskillingens storlek 
(203 000 kronor). Kostnader utöver detta ska Kommunen svara för.   
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Fastighetsbildning 
Kommunen ansöker och bekostar lantmäteriförrättning för att fastighetsreglera det 
förvärvade området till Kommunens fastighet Vilhelmsfält 2:2 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfull-
mäktige besluta  

att  godkänna upprättat köpekontrakt för del av Vilhelmsfält 2:17 

 

Eva Sturesson 
Huvuduppdragschef Kommunledning 

Niklas Lidström 
Mark- och exploateringschef 

Beslutet expedieras till: 
Mark- och exploateringsenheten med köpekontrakt i original. 
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Uppdrag: Jord och asfaltsprovtagning i Ängelholms kommun - ÄTA 11 Uppdragsnummer: 303908

Beställare: Ängelholms kommun Datum: 2021-09-29

Provdatum: 2021-10-14 - 2021-10-20

Laboratorieanalysresultat för jord - Catena Arena

Enhet VALL 1A SP VALL 1B SP VALL 2 SP VALL 3 SP VALL 4 SP VALL 5 SP VALL 6 SP VALL 7 SP PG1 PG1 PG2 PG3 PG4 PG5 PG7 PG8 PG8 PG9 PG10 PG11 PG12 PG13 PG14 PG14 PG15 

0-0,4 0,6-1,2 0,3-0,6 0-0,5 1,7-2,0 0-0,7 0-1,0 0-0,4 1,5-2,5 1,0-2,5 0-0,5 1,0-2,5 0-0,5 1,0-2,5 0-0,8 1,0-2,5 0-0,5

Torrsubstans % - - - 83,4 78,9 83,4 87,8 89,8 90,4 86,4 74,1 79,7 83,3 66,6 81,1 79,3 80,1 74,1 74,5 81,7 77 81,7 87,8 81,7 82 80,2 81,4 84,6

Bensen mg/kg TS - 0,012 0,04 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035

Toluen mg/kg TS - 10 40 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Etylbensen mg/kg TS - 10 50 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

M/P/O-Xylen mg/kg TS - 10 50 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Summa TEX mg/kg TS - - - < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20

Alifater >C5-C8 mg/kg TS - 25 150 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

Alifater >C8-C10 mg/kg TS - 25 120 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0

Alifater >C10-C12 mg/kg TS - 100 500 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

Alifater >C12-C16 mg/kg TS - 100 500 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

Alifater >C5-C16 mg/kg TS - 100 500 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0

Alifater >C16-C35 mg/kg TS - 100 1000 12 < 10 < 10 < 10 16 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 12 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10

Aromater >C8-C10 mg/kg TS - 10 50 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0

Aromater >C10-C16 mg/kg TS - 3 15 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90

Aromater >C16-C35 mg/kg TS - 10 30 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50

Arsenik (As) mg/kg TS 10 10 25 2,3 5,4 3,5 4,2 4,1 5,9 3,1 3,3 3,7 3,8 17 3,1 3,2 2,5 < 2,5 < 2,5 3,0 6,6 3,7 2,1 4,8 3,3 3,8 < 2,3 2,3

Barium (Ba) mg/kg TS - 200 300 27 25 38 25 22 18 20 39 33 32 33 33 43 33 40 28 40 47 46 28 43 50 47 20 27

Bly (Pb) mg/kg TS 20 50 400 10 10 20 10 13 11 8,3 20 12 7,7 8,5 12 8,6 7,5 8,9 9,7 8,2 9,1 9,8 5,3 9 9,3 16 5 6,7

Kadmium (Cd) mg/kg TS 0,2 0,8 12 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,23 < 0,20 < 0,20

Kobolt (Co) mg/kg TS - 15 35 2,7 3,8 4,8 2,1 1,7 1,5 1,9 4,8 3,6 6,8 5,8 2,7 8,1 6,2 7,3 1,9 6,6 9,2 20 5,0 9,5 8,0 4,3 5,7 5,6

Koppar (Cu) mg/kg TS 40 80 200 5,0 5,8 21 8,2 7,8 6,8 6,4 13 6,0 9,8 12 6,4 13 11 15 6,4 12 13 13 7,5 16,0 16 11 6,4 9,3

Krom tot (Cr tot) mg/kg TS 40 80 150 9,4 9,7 16 9,1 8,3 7,9 6,5 13 15 22 18 13 23 21 24 9,3 18 23 23 13 26,0 26 14 13 17

Kvicksilver (Hg) mg/kg TS 0,1 0,25 2,5 0,023 0,024 0,024 0,035 0,040 0,030 0,025 0,025 0,028 < 0,011 < 0,014 0,028 < 0,012 < 0,012 < 0,013 0,033 < 0,012 < 0,012 < 0,012 < 0,011 < 0,012 < 0,011 0,038 < 0,012 < 0,011

Nickel (Ni) mg/kg TS 35 40 120 5,1 5,0 12 4,4 3,7 2,8 3,4 8,3 7,6 15,0 10 6,4 18 15 17 4,2 15 20 17 10 20,0 18 8,3 9,9 11

Vanadin (V) mg/kg TS - 100 200 18 23 24 15 14 24 13 23 24 35 49 22 30 30 31 15 23 29 30 19 40 31 25 24 27

Zink (Zn) mg/kg TS 120 250 500 21 24 46 19 18 15 20 50 25 33 20 21 40 34 40 21 35 41 36 26 47 43 48 33 28

PAH L mg/kg TS 0,6 3 15 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045

PAH M mg/kg TS 2 3,5 20 < 0,075 < 0,075 0,11 < 0,075 < 0,075 0,12 < 0,075 0,12 0,12 < 0,075 < 0,075 0,29 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 0,15 < 0,075 < 0,075

PAH H mg/kg TS 0,5 1 10 0,12 0,13 < 0,11 0,12 0,13 0,15 0,12 0,13 0,13 < 0,11 < 0,11 0,32 < 0,11 < 0,11 < 0,11 < 0,11 < 0,11 < 0,11 < 0,11 < 0,11 < 0,11 < 0,11 0,13 < 0,11 < 0,11

Bedömd klassning <MRR <MRR MRR-KM <MRR <MRR <MRR <MRR MRR-KM <MRR <MRR KM-MKM <MRR <MRR <MRR <MRR <MRR <MRR <MRR KM-MKM <MRR <MRR <MRR MRR-KM <MRR <MRR

≥ Mindre än ringa risk (MRR) enligt Naturvårdsverkets Handbok 2010:1.

≥ Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM). Rapport 5976 (2009, rev. 2016).

≥ Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM). Rapport 5976 (2009, rev. 2016).
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-10-12 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

KSAU § 179 Dnr. KS 2022/449 

Försäljning av skogsbruksfastighet Båstad 
Himmelstorp 1:17 

Ärendebeskrivning 
Ängelholms kommun äger skogsfastigheten Båstad Himmelstorp 1:17 som ligger i 
anslutning till Hålehallstugan på Hallandsåsen. Fastigheten utgörs av blandad 
lövskog med främst bok och björk. Inom fastigheten ryms även parkeringsytor och 
vindskydd vilka underhålls av Båstad kommun.  

Båstad kommun önskar köpa fastigheten då de har för avsikt att fortsätta göra 
investeringar inom fastigheten som gynnar friluftslivet.   

Köpekontrakt har tagits fram för försäljning av skogsfastigheten. Fastigheten är ca 
1,2 ha och köpeskillingen är 90 000 kr.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 22 september 2022 

• Köpekontrakt – Båstad Himmelstorp 1:17 

Yrkande 
Lars Nyander (S) och Liss Böcker (C) yrkar bifall till föreliggande förslag.  

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta  

att  godkänna upprättat köpekontrakt för Båstad Himmelstorp 1:17 

att Mark- och exploateringschef bemyndigas att underteckna upprättat 
köpekontrakt efter att Båstad kommun politiskt godkänt köpekontraktet.  



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-10-12 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Mark- och exploateringsenheten  

 



  TJÄNSTEUTLÅTANDE       1 
(4) 

ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00   engelholm.se 

Mark- och exploateringsingenjör 
Annika Andersson 
0431-46 89 81 
Annika.andersson3@engelholm.se 

Till: Kommunstyrelsen 
Diarienummer: KS 2022/449 
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande 
Datum: 2022-09-22 
 

Försäljning av skogsfastigheten Båstad Himmelstorp 
1:17  

Ärendebeskrivning 
Ängelholms kommun äger skogsfastigheten Båstad Himmelstorp 1:17 som ligger i 
anslutning till Hålehallstugan på Hallandsåsen. Fastigheten utgörs av blandad 
lövskog med främst bok och björk. Inom fastigheten ryms även parkeringsytor och 
vindskydd vilka underhålls av Båstad kommun.  

Båstad kommun önskar köpa fastigheten då de har för avsikt att fortsätta göra in-
vesteringar inom fastigheten som gynnar friluftslivet.   

Köpekontrakt har tagits fram för försäljning av skogsfastigheten. Fastigheten är ca 
1,2 ha och köpeskillingen är 90 000 kr.  

Beslutsunderlag  
• Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 22 september 2022 

• Köpekontrakt – Båstad Himmelstorp 1:17 

Utredning 
Ängelholms kommun köpte fastigheten Båstad Himmelstorp 1:17 år 1964. Bak-
grunden var att kommunen ville stötta Friluftsfrämjandets lokalavdelning  i Ängel-
holm som ägde intilliggande område med Hålehallstugan. Fastigheten är ca 1,2 ha 
stor.  



  TJÄNSTEUTLÅTANDE       2 
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ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00   engelholm.se 

 

Översiktsbild där Himmelstorp 1:17 är rödmarkerad.   

Med tiden har Båstad kommun gjort investeringar i parkeringsytor, lägerplats med 
vindskydd och en enklare toalettbyggnad. Det krävs ytterligare investeringar för att 
vägen till området ska klara trafikmängden. Det behöver även investeras i förbätt-
rade parkeringar. Båstad kommun önskar köpa fastigheten för att fortsatt kunna 
göra investeringar som gynnar friluftslivet i området. 

Köpeskilling 
Någon extern värdering av skogen har inte beställts i detta fall då kostnaden för en 
sådan värdering skulle utgöra en stor andel av köpeskillingen. Skogsbruksplan för 
fastigheten saknas.  

Marknadsvärdet har uppskattats till 90 000 kronor utifrån prisstatistik med beak-
tande av ålder på skogen, virkesförråd, arrondering och skötsel. En jämförelse har 
även gjorts med  intilliggande fastighets virkesförråd. Det har även beaktats att 
Båstad kommun gjort investeringar på fastigheten i form av parkeringsytor. 
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ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00   engelholm.se 

Köpekontrakt 
Ett köpekontrakt har tagits fram och behöver i ett första steg godkännas av kom-
munfullmäktige i Ängelholm. Därefter kan köpet behandlas politiskt i Båstad kom-
mun innan signering sker av respektive kommun.  

Köpeskillingen ska betalas vid köpekontraktets undertecknande och tillträde sker 
då omgående. Fastigheten överlåts i befintligt skick.  

Området omfattar fastigheten Båstad Himmelstorp 1:17 i sin helhet, med en areal 
på 11 593 m2, se blå markering i kartan nedan.  
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ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00   engelholm.se 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfull-
mäktige besluta  

att  godkänna upprättat köpekontrakt för Båstad Himmelstorp 1:17 

att Mark- och exploateringschef bemyndigas att underteckna upprättat köpe-
kontrakt efter att Båstad kommun politiskt godkänt köpekontraktet.  

Eva Sturesson  
Huvuduppdragschef Kommunledning 

Niklas Lidström 
Mark- och exploateringschef 

Beslutet expedieras till: 
Mark- och exploateringsenheten  

 



 

                

Köpekontrakt 

 
Köpare: Båstads kommun   212000-0944 

269 80 Båstad 
 
Säljare: Ängelholms kommun    212000-0977 
 262 80 Ängelholm  
 
Fastighet: Båstad Himmelstorp 1:17 
 
Överlåtelseförklaring 
Säljaren överlåter och försäljer härmed till köparen, Båstad Himmelstorp 1:17 om 11 593 m², 
nedan kallad Fastigheten, på följande villkor. 
  

 
Figur 1. Fastigheten blåmarkerad 

 
Köpeskilling och tillträde  
Köpeskillingen är NITTIOTUSENKRONOR/90 000/ kronor. 
 
Köpeskillingen erläggs vid köpekontraktets undertecknande och kvitteras härmed såsom till fullo 
betald. Köpebrev kommer inte upprättas.  
 
Tillträde sker omgående. 
 
Fastighetens skick 
Fastigheten överlåts i befintligt skick.  
 



 

Rättigheter, panträtt 
Samtliga byggnader och anläggningar på Fastigheten ägs av Köparen och står i dagsläget på ofri 
grund. I samband med detta köp kommer fastighet, byggnader och anläggningar i samma ägo 
varpå dessa blir fastighetstillbehör.  
 
Nuvarande nyttjanderätt mellan Köparen och Säljaren avseende utrymme för toalettbyggnad 
upphör i samband med att Fastigheten tillträds av Köparen, se nyttjanderättsavtal i Bilaga 1. 
 
Fastigheten belastas av Nyttjanderätt avseende cykelslinga till förmån för Friluftsfrämjandet 
Båstad/Ängelholm, Bilaga 2.  
 
Fastigheten belastas av ett avtalsservitut avseende väg, inskrivet i fastighetsregistret 2020-06-04. 
 
Fastigheten överlåts fri från penninginteckningar. 

 
Fastighetens kostnader 
Säljaren betalar Fastighetens kostnader och erhåller Fastighetens intäkter för tiden fram till 
tillträdesdagen. För tiden därefter övergår kostnader och intäkter på Köparen. 
 
Lagfart 
Köparen söker lagfart på sitt förvärv och erlägger samtliga kostnader som uppkommer med 
anledning av detta.  
 
Övriga bestämmelser 
Utöver vad som framgår av detta avtal gäller vad som stadgas i 4 kap jordabalken angående köp 
av fast egendom och andra i förekommande fall tillämpliga lagar mellan parterna. 
 
Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 
Ort:    Ort: 
 
Datum:      Datum:  
 
 

 

………………………………..  ………………………………… 
För Båstads kommun   För Ängelholms kommun 

  

    

    

………………………………..  ……………………………….. 
För Båstads kommun   För Ängelholms kommun 
  
 
 

Bevittnas: 
 

1. ……………………………….. 

  

 

2. ………………………………… 
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ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00  engelholm.se 

 

Uppskattat marknadsvärde för skogsfastigheten 

Båstad Himmelstorp 1:17 

Bakgrund 

Ängelholms kommun köpte fastigheten Båstad Himmelstorp 1:17 år 1964 för att 

stötta Friluftsfrämjandets lokalavdelning  i Ängelholm som ägde intilliggande 

område med Hålehallstugan. Köpeskillingen var då 1,5 kr/kvm. 

Med tiden har Båstad kommun gjort investeringar i parkeringsytor, lägerplats med 

vindskydd och en enklare toalettbyggnad. Båstad kommun önskar köpa fastigheten 

för att fortsatt kunna göra investeringar som gynnar friluftslivet i området. 

Fastigheten  

Himmelstorp 1:17 är en skogsfastighet med en areal på 11 593 m2. Inom området 

finns ytor för parkeringar och öppna ytor med bl.a. vindskydd och enklare 

toalettbyggnad som ägs av Båstad kommun.  

Uppskattningsvis har fastigheten ca 0,7 ha produktiv skogsmark utifrån grov 

mätning i ortofoto. Detta stämmer överens med uppgift om skogsbruksareal som 

ligger till grund för andelstalsberäkning vid bildande av gemensamhetsanläggning 

för väg år 2009. Skogen utgörs av blandad lövskog med främst bok och björk.  

Värdenivåer 

 Ett snittvärde på skogsmark i södra regionen med normalt virkesförråd är 

enligt prisstatistik ca 130 000 kr/ha. (Källa Ludwig & Co, skogsprisrapport 

år 2021 ).  
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ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00  engelholm.se 

Värdet bekräftas av räknesnurra som Areal erbjuder på sin hemsida utifrån 

region, normalt virkesförråd i medelålder, normal arrondering och normal 

skötsel. (Källa: www.areal.se/varderingssnurra/). 

Värde utifrån 0,7 ha ger ca 90 000 kr.  

 Fastigheten köptes år 1964 för ca 17 400 kr. Uppräknat med KPI till dagens 

penningvärde ger ca 200 000 kr.  

 Himmelstorp 1:27 från vilken Himmelstorp 1:17 avstyckats och som 

omsluter fastigheten har uppgift i taxeringen om virkesförråd på 116 

kbm/ha. Statistisk för skogspriser i södra regionen anger ca 800 kr/m3sk 

(Källa Ludwig & Co, skogsprisrapport år 2021 ).  

För aktuell fastighet om 1h ger detta 800kr/m3sk*116 kbm/ha = 92 000 kr.  

Sammantagen bedömning av marknadsvärde 

Utifrån ovanstående prisjämförelser och med beaktande av investeringar som 

Båstad kommun gjort på fastigheten i form av parkeringsytor bedöms 

marknadsvärdet till 90 000 kr.  

 

  

 

http://www.areal.se/varderingssnurra/
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ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00  engelholm.se 
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ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00   engelholm.se 

Kanslichef 
Mattias Fyhr 
0431-468165 
Mattias.fyhr@engelholm.se 

Till: Kommunfullmäktige 
Datum: 2022-08-22 
Diarienummer: KS 2022/1 
Typ av dokument: Ordförandeförslag 

Budget 2023 och plan 2024-2025 Kommunrevisionen 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen 11 kap. § 8 ska kommunfullmäktiges presidium upprätta 
förslag till budget för revisorernas verksamhet senast före oktober månads utgång. 

Beslutsunderlag  
Ordförandeförslag – Budget och plan för revisionens verksamhet 

Utredning 
I kommunallagen, 11 kap. § 8, framgår att kommunfullmäktiges presidium ska upp-
rätta förslag till budget för revisorernas verksamhet. Budget för revisorernas verk-
samhet i Ängelholms kommun ingår i Kommunfullmäktiges budgetram.  
 
Kommunrevisionens budget för 2022 uppgår till 1 343 tkr.  

Kommunfullmäktiges presidium beredde ärendet vid sitt möte den 29 augusti 
2022, och ordföranden föreslår att kommunrevisionens budget är oförändrad år 
2023 och i plan för 2024-2025, med undantag för den årliga arvodesuppräkningen. 
Vilket innebär att budgeten för 2023 uppgår till totalt 1 368 tkr, och att plan för 
2024-2025 är en budget om 1 368 tkr.   

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktiges ordförande föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta budget 2023 och plan 2024-2025 för Kommunrevisionen enligt förslag, 
samt  

att kommunrevisionen ska inkomma med revisionsplan för 2023 senast den 1  
december 2022.  

 



  ORDFÖRANDEFÖRSLAG      2 
(2) 

ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00   engelholm.se 

Elisabeth Kullenberg   
Ordförande   

Beslutet expedieras till: 
Kommunrevisionen 
Huvuduppdrag Kommunledning, Enheten för budget och kvalitet 
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Från och med 2022-t0-14 säger jag (Oscar Funes Galindo) upp mina uppdrag i Kommunrevsionen
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Oscar Funes Galindo /e^sk- y*J,r{

2O22-LO-14 Ängelholm
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

 
Sammanträdesdatum 2022-10-12 

 
 

 
Kommunrevisionen 

 

   

 

 
 

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Grön, 2022-10-12,  
   kl. 16.30-19.00  
 
Beslutande: Bengt Sävström, sammankallande  

Oskar Funes Galindo 
Rolf Ekberg 
Kurth Engwall 
Gunilla Hildestrand 
Ingemar Olsson 
Ulla Magnusson  
Lisbet Enbjerde  
Ragnar Steen 
 

Övriga närvarande: Kristian Gunnarsson, KPMG § 70 Charlotte Engblom och 
Susanne Jönsson. 
 
 

Paragrafer: 68 - 74 
 

Protokollet är digitalt justerat av: 

 
Bengt Sävström, Sammankallande  
 
Ulla Magnusson, Justeringsperson  
 
Kristian Gunnarsson , Sekreterare 

 
 

 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats 
 
Datum för anslags uppsättande: 2022-10-20 
 
Datum för anslags nedtagande: 2022-11-11 
 
Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Kanslienheten 
 
 

  



 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

 
Sammanträdesdatum 2022-10-12 

 
 

 
Kommunrevisionen 

 

   

 

 
 

 
§ 68 Mötets öppnande 
Revisionens sammankallande hälsar samtliga välkomna till dagens sammanträde. Revisionens 
sammankallande ställer frågan om jäv föreligger angående dagens ärenden vilket inte är fallet.  
 
Kommunrevisionen beslutar  
att notera informationen 
 

§ 69 Justering  
Kommunrevisionen beslutar  
 
att utse Ulla Magnusson att justera dagens protokoll. 
 
 

§ 70 Dialogmöte med presidiet för kultur- och fritidsnämnden 
Revisionens sammankallande hälsar representanter från kultur- och fritidsnämnden 
välkomna till revisionen. Nedanstående frågor behandlades och fick sina svar. 
 
Finns det några specifika målområden där ni behöver vidta åtgärder för bättre måluppfyllelse 
i verksamheten? 
 
Hur ser den ekonomiska utvecklingen ut under 2022 (budget i balans) och finns behov av 
åtgärder? 
 
Beskriv hur ert arbete med intern kontroll utvecklats och vilka kontrollområden ni finner 
särskilt viktiga att genomföra? 
 
 
Kommunrevisionen tackar för information och svar. 
 

   
§ 71 Kommande gäster 
Bengt Sävström informerar om att det på novembermötet blir genomgång av 
delårsbokslutet. 
 
På novembermötet blir det även genomgång av rapport avseende granskningen av 
verkställandet av kommunfullmäktiges beslut. 
 
Kommunrevisionen beslutar  
att notera informationen 



 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

 
Sammanträdesdatum 2022-10-12 

 
 

 
Kommunrevisionen 

 

   

 

 
 

 

 
§ 72 Rapport från lekmannarevisorerna  
Ragnar Steen informerar från bolagens hantering av delårsrapporten där bolagens resultat 
överträffar budget. 
Energifrågor är högaktuella och Ragnar Steen har påtalat behovet av egen energikonsult i 
bolagen/kommunen. 
Bengt Sävström informerar från räddningstjänstverksamheten. Kostnadsökningar och 
eventuellt en ny brandstation leder till högre medlemsavgifter i förbundet. 
 
Kommunrevisionen beslutar  
att notera informationen 
 

 
§ 73 Rapport från styrelser och nämnder 
Revisorerna informerar om pågående arbete i de olika nämnderna. 
 
Ingemar Olsson informerar från överförmyndarverksamheten som beskrivit utmaningarna 
för nämnden kommande år. 
 
Lisbet Enbjerde informerar om fastighet som är i behov av sanering (råttförekomst) som 
eventuellt kan exproprieras.   
 
Rolf Ekberg informerar om en positiv utveckling inom grundskolan och förskolan. 
Söktrycket till gymnasieskolan har också ökat. Centrala elevhälsan upphör och omlokaliseras 
till olika skolor. 
 
Oskar Funes informerar om satsningar som kommer göras på olika gruppboenden i 
kommunen. 
 
Ragnar Steen konstaterar att nämnderna har budget i balans men att kommande år 
förmodligen blir svåra år ekonomiskt. 
 
Beredningarnas uppdrag och roll diskuterades allmänt. Vad har beredningarnas arbete lett till 
skulle kunna vara en tänkbar revisionsfråga. 
 
Kommunrevisionen beslutar  
att notera informationen 

 
 
 



 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

 
Sammanträdesdatum 2022-10-12 

 
 

 
Kommunrevisionen 

 

   

 

 
 

§ 74 Övrigt 
 
Revisorer som vill delta på konferensen den 9 november anmäler sig. 
 
Bengt Sävström informerar om rapport över ej verkställda beslut från omsorg och stöd. 
 
Bengt Sävström informerar om kommande seminarium i Malmö om genomgång av 
samgranskningen av hälso- och sjukvårdsavtalet. Bengt Sävström deltar och eventuellt Ulla 
Magnusson. 
 
Ekonomirapport gicks igenom. Kristian Gunnarsson gör en prognos för helåret och 
återkommer under november vilket reservutrymme som finns. 
 
Kristian Gunnarsson undersöker fakturorna som skickats under senare tid. Referensuppgift 
har saknats.  

 
Kommunrevisionen beslutar 
att notera informationen 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

 
Sammanträdesdatum 2022-10-03 

 
 

 
 

 
Vänortskommittén 

 

   
 

 
 

Plats och tid:  Rum 327, 2022-10-03, kl. 15:00-16.00 
 
Beslutande: Elisabeth Kullenberg (M) 

Liss Böcker (C) 
Wiveca Britzén (M) 
Lars Nyander (S) 
Charlotte Engblom-Carlsson (L) 
Patrik Ohlsson (SD) 
 

Övriga närvarande: Daniel Sjölin, nämndsekreterare 

Paragrafer: 15-20 
 
 
Protokollet är digitalt justerat av: 
 
Elisaberth Kullenberg (M), Ordförande 
 
Lars Nyander (S), Justeringsperson 
 
Daniel Sjölin, Sekreterare 

 
 

 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats 
 
Datum för anslags uppsättande: 2022-10-11 
 
Datum för anslags nedtagande: 2022-11-02 
 
Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset i Ängelholm 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

 
Sammanträdesdatum 2022-10-03 

 
 

 
 

 
Vänortskommittén 

 

   
 

 
 

 
 
Innehållsförteckning 
 
§ Ärendebeskrivning Dnr.  

 

15 Val av justeringsperson 

16 Godkännande av dagordningen 

17 Summering av vänortsbesöket och mandatperioden 

18 Ekonomin 

19 Mejl från Katja Herbold - Kamen 

20 Planering för årssammanfattning 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Vänortskommittén 
2022-10-03 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

VNK § 15  

Val av justeringsperson 

Lars Nyander (S) föreslås som justeringsperson. 
 

Beslut 
Vänortskommittén beslutar 
 
att utse Lars Nyander (S) till justeringsperson. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Vänortskommittén 
2022-10-03 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

VNK § 16  

Godkännande av dagordningen 

Inga ändringar av dagordningen föreslås. 
 

Beslut 
Vänortskommittén beslutar 
 
att godkänna dagordningen 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Vänortskommittén 
2022-10-03 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

VNK § 17  

Summering av vänortsbesöket och mandatperioden 

Vänortskommittén diskuterar och summerar vänortsbesöket från Dobele och 
Höje-Tåstrup i maj, samt vad som hänt i stort under mandatperioden. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Vänortskommittén 
2022-10-03 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

VNK § 18  

Ekonomin 

Vänortskommittén går genom vänortskommitténs resultatrapport per 2022-09-30.  
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Resultatrapport
Ansvar: 11001 ‐ KF ordförande    Verksamhet: 13015 ‐ Vänortskommitté    
Konto Budget helår 2022  Bud Jan ‐ Aug 2022  Utfall Jan ‐ Aug 2022  Avvikelse Jan ‐ Aug 2022  Återstår helår 2022 

Resultat

Kostnader

Personal

Arvoden förtroendevalda ‐1 697 ‐1 697 ‐1 697

Sociala avgifter och PO‐pålägg ‐533 ‐533 ‐533

Summa Personal ‐2 230 ‐2 230 ‐2 230

Övrigt

Bidrag ‐15 000 ‐10 000 10 000 15 000

Transporter, resor och transportmedel

70510 ‐ Biljetter resor utanf kommunen ‐40 000 ‐26 667 26 667 40 000

70530 ‐ Hotell och logi i Sverige ‐32 480 ‐32 480 ‐32 480

Summa Transporter, resor och transportmedel ‐40 000 ‐26 667 ‐32 480 ‐5 814 7 520

Övriga verksamhetskostnader

71000 ‐ Extern representation ‐10 000 ‐6 667 ‐26 619 ‐19 952 ‐16 619

71111 ‐ Intern representation ‐2 161 ‐2 161 ‐2 161

71113 ‐ Sammanträden förtroendevalda ‐10 000 ‐6 667 ‐175 6 492 9 825

72210 ‐ Reklam o informationsannonser ‐5 000 ‐3 333 3 333 5 000

72311 ‐ Profilprodukter ‐2 142 ‐2 142 ‐2 142

74990 ‐ Främmande tjänster övrigt ‐87 000 ‐58 000 58 000 87 000

Summa Övriga verksamhetskostnader ‐112 000 ‐74 667 ‐31 097 43 570 80 903

Summa Övrigt ‐167 000 ‐111 333 ‐63 577 47 756 103 423

Summa Kostnader ‐167 000 ‐111 333 ‐65 807 45 526 101 193

Summa Resultat ‐167 000 ‐111 333 ‐65 807 45 526 101 193



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Vänortskommittén 
2022-10-03 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

VNK § 19  

Mejl från Katja Herbold - Kamen 

Mejl inkom från Katja Herbold från Kamen. Där ställde hon en fråga om 
vänortskommittén ville vara med i ett projekt gällande framtagandet av en kokbok. 
Kamen firar 55 år som vänort med Montreuil-Juigné och 45 år som vänort med 
Ängelholm och ett sätt att uppmärksamma detta skulle vara genom att göra en 
kokbok med 55 franska och 45 svenska recept. Ängelholm skulle i så fall skicka in 
45 recept till Kamen, som sätter ihop och översätter allt till en gemensam kokbok. 
 

 

Beslut 
Vänortskommittén beslutar 
 
att ställa sig positiv till projektet och ge Daniel Sjölin i uppdrag att kolla med 
kommunikationsavdelningen om möjliga vägar att nå ut till Ängelholmare för att få 
dem att skicka in skånska recept till Kamens kokbok. 
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Dear Daniel, 
 
how are you doing? 
I hope everything is fine in Ängelholm and you had a nice summer? 
 
We are just thinking of next year´s jubilee with Ängelholm and Montreuil-Juigné 
in Kamen in May. 
 
The idea is to prepare a cookbook with 100 recipes of people dealing with 
twin towns in Ängelholm, Montreuil-Juigné and Kamen. It´s because of 
100 years of partnership – 55 with France and 45 with Sweden. 
The cookbook should be in Swedish, French and German. 
Everybody writes in his home language, you can also translate but needn´t.  
Photos are welcome. 
 
Do you think you can convince the twinning committee members and  
other people with friends in Kamen to join in this project? 
 
Recipes should be sent to my e-mailadress till the end of November: 
partnerschaften@stadt-kamen.de 
 
DIN A 4 Word document 
 
The earlier I have the recipes the better. 
 
If you have any questions do not hesitate to contact me. 
 
 

Mit freundlichen Grüßen, 
best regards 
Die Bürgermeisterin 
Im Auftrag 
  
Katja Herbold 
Fachbereich Stadtmarketing, 
Wirtschaftsförderung 
  
  
 

STADTVERWALTUNG KAMEN 
Rathausplatz 1 
59174 Kamen 
    
Tel.: 02307/ 148-2102 
Fax: 02307/ 148-9001 
E-Mail: partnerschaften@stadt-kamen.de  

Web: www.stadt-kamen.de  

 

   

 

mailto:partnerschaften@stadt-kamen.de
mailto:partnerschaften@stadt-kamen.de
http://www.stadt-kamen.de/


  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Vänortskommittén 
2022-10-03 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

VNK § 20  

Planering för årssammanfattning 

Vänortskommittén diskuterar vad som hänt under verksamhetsåret 2022. 
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