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GRANSKNINGSUTLÅTANDE  

Granskningshandling

SAMRÅDET 

Samrådet redovisas i en samrådsredogörelse daterad 8 oktober 2021. 
Under samrådstiden inkom en stor mängd synpunkter, främst från boende i 
Ängelholms kommun. Bland yttranden finns både positiva och negativa 
synpunkter, samtliga finns redovisade i denna samrådsredogörelse. 
 
Efter samrådet kompletterades planhandlingarna vad gäller:  
Plankarta: 

 Planområdesgränsen har förändrats som följd av uppdaterad förprojektering 

 Bestämmelse om brons höjd har justerats 

 Bullerbestämmelser kring fastigheten Tallen 8 har införts 
Planbeskrivning: 

 Alternativa lösningar 

 Riksintressen 

 Nya brons utformning 

 Geoteknik 

 Naturvård 

 Fladdermöss 

 Förprojektering 

 Buller 

 Fastighetskonsekvenser 

 Illustrationer 
 

HUR GRANSKNINGEN HAR BEDRIVITS 

Ett förslag till detaljplan har varit utsänt på granskning 11 november till och 
med 14 december 2021. Förslaget har hållits tillgängligt på www.engelholm.se 
och i stadshuset.  
Granskningen kungjordes i Nordvästra Skånes Tidningar 11 november 2021. 

http://www.engelholm.se/
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Efter granskningen uppdaterades planhandlingarna till följd av att 
arkitekttävlingen för den nya bron färdigställdes. Det vinnande förslaget 
medförde ett behov av en utökning av planområdet i anslutning till bron. 
Ändringen medförde inte några större konsekvenser, eftersom att brons 
faktiska vägbredd var samma. Konstruktionen skulle dock hamna utanför 
planområdet, varpå en förändring var nödvändig. 
 
Förändringen innebar alltså en utökning av planområdet vilket bedöms vara en 
sådan stor förändring att det krävdes en andra granskning. Inkomna 
synpunkter under granskning 1 och granskning 2 har bemöts under samma 
tidsperiod, efter den andra granskningen. Men synpunkterna är uppdelade i två 
dokument för tydlighetens skull. Yttranden som redovisas och besvaras i detta 
dokument berör alltså enbart den första granskningen.  

INKOMNA YTTRANDEN UNDER GRANSKNINGEN 

Yttranden utan erinran eller med tillstyrkan har inkommit från:  

 Luftfartsverket, 2021-11-19 

 Tele 2, 2021-11-11 

 Räddningstjänsten Skåne nordväst, 2021-11-12 

 Ängelholmshem, 2021-11-25 

 Öresundskraft, 2021-12-08 

 Region Skåne, 2021-12-13 

 NSR, 2022-12-13 

Yttranden med synpunkter eller frågor har inkommit från: 

 Länsstyrelsen, 2021-12-21 

 Lantmäteriet, 2021-11-24 

 Trafikverket, 2021-11-26 

 Bjäre Kraft, 2021-11-15 

 Fastighetsägare till Domherren 1, 2021-11-21 

 Fastighetsägare till Akvarellen 3, 2021-11-23 

 Fastighetsägare till Lönnen 8, 2021-11-23 

 Fastighetsägare till Domherren 11, 2021-11-25 

 Fastighetsägare till Rödspättan 11, 2021-11-28 

 Fastighetsägare till Pannån 6, 2021-11-28 

 Fastighetsägare till Kastanjen 4, 2021-11-29 

 Fastighetsägare till Kastanjen 4, 2021-11-29 

 Fastighetsägare till Rödspättan 11, 2021-11-29 

 Fastighetsägare till Tallen 5, 2021-12-01 

 Fastighetsägare till Asken 5 och 8, 2021-12-02 

 Brf Blåhaken, 2021-12-03 

 Boende i fastigheten Näktergalen 17, 2021-12-07 

 Fastighetsägare till Asken 6, 2021-12-08 

 Fastighetsägare till Alen 3, 2021-12-09 

 Fastighetsägare till Asken 7, 2021-12-10 

 Boende på Toffelmakaren 7 och 8, 2021-12-10 

 Frivilliga Försvarets Byggnadsförening, 2021-12-10 

 Fastighetsägare till Väpplingen 9, 2021-12-12 

 Fastighetsägare till Väpplingen 9, 2021-12-12 

 Fastighetsägare till Strövelstorp 5:74, 2021-12-10 

 Fastighetsägare till Tallen 7, 2021-12-12 
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 Fastighetsägare till Lönnen 7, 2021-12-12 

 Naturskyddsföreningen Ängelholm, 2021-12-12 

 Fastighetsägare till Sparven 5, 2021-12-12 

 Föreningen Rädda Pyttebroområdet – Värna om Ängelholms oaser 2021-12-12 

 Fastighetsägare till Tallen 6, 2021-12-12 

 Fastighetsägare till Aspen 3, 2021-12-12 

 Fastighetsägare till Tallen 7, 2021-12-13 

 Fastighetsägare till Skrattmåsen 11, 2021-12-13 

 Boende Vågmästaren 1, 2021-12-13 

 GE-HAND 2021-12-13 

 Fastighetsägare till Domherren 12, 2021-12-13 

 Ängelholm-Skäldervikens Segelsällskap, 2021-12-13 

 Fastighetsägare till Isbjörnen 7, 2021-12-13 

 Fastighetsägare till Staffliet 1, 2021-12-13 

 Fastighetsägare till Kryssnytan 9, 2021-12-13 

 Fastighetsägare till Boken 2, 2021-12-13 

 Fastighetsägare till Alen 2, 2021-12-14 

 Fastighetsägare till Eken 6, 2021-12-14 

 Fastighetsägare till Aspen 7, 2021-12-14 

 Svenska byggnadsvårdsföreningen, 2021-12-14 

 Fastighetsägare till Kråkan 3, 2021-12-14 

 Fastighetsägare till Aspen 2, 2021-12-14 

 Fastighetsägare till Vejby 135:39, 2021-12-14 

 Fastighetsägare till Kastanjen 2, 2021-12-14 

 130 yttranden från privatpersoner, 2021-11-11 till och med 2021-12-14 
 

Sent inkomna yttranden har inkommit från 

 Fastighetsägare till Paletten 2, 2021-12-15 
 

Inkomna yttranden redovisas och kommenteras nedan. Sent inkomna 
yttranden redovisas och bemöts inte i granskningsutlåtandet.  

MYNDIGHETER  

Länsstyrelsen, 2021-12-21 
I planbeskrivningen anges det att planförslaget kommer medföra förändringar i 
konstruktionen av Pyttebron som ska bestämmas genom en mer detaljerad 
geoteknisk undersökning i samband med projektering och att den kommer att 
utgå från målsättningen att möjligheterna att nå miljökvalitetsnormerna inte 
motverkas. 
 
Vidare redovisar planbeskrivningen angående det fisk- och musselvatten som 
finns inom planområdet i form av Rönne å att om- och tillbyggnaden av bron 
förväntas kunna ske utan påverkan på vattenkvaliteten i Rönne å. Skulle det 
visa sig att grundläggningen av nya brodelar eller anläggande/förstärkning av 
erosionsskydd inte klaras utan påverkan på vattenkvaliteten kommer tillstånd 
eller anmälan för vattenverksamhet att sökas. Länsstyrelsen noterar att en 
fördjupad geoteknisk undersökning är gjord som visar att det krävs flera 
åtgärder för att göra marken stabil där vägdragningen kommer närmst Rönneå. 
I samrådet angavs det att det skulle genomföras en fördjupad geoteknisk studie 
för bron, det står fortsatt samma sak i granskningsskedet. Den är inte gjord 
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och länsstyrelsen kan därmed inte bedöma den eventuella påverkan som kan 
uppkomma i samband med anläggandet av ny bro. 
 
Länsstyrelsen menar att dessa frågor behöver vara utredda inom ramen för 
planprocessen och är en förutsättning för detaljplanens lämplighetsprövning. 
 
Ras och sked 
I samrådet angavs det att det skulle genomföras en fördjupad geoteknisk studie 
för bron, det står fortsatt samma sak i granskningsskedet. Den är inte gjord 
och länsstyrelsen kan därmed inte bedöma den eventuella påverkan som kan 
uppkomma i samband med anläggandet av ny bro. 
 
Kommentar: Den geotekniska utredning som nämns syftar till de utredningar som normalt 
görs inom ramen för detaljprojektering och utförande. Den nya bron kommer inte ha några 
fasta konstruktioner inom vattenområdet och bedöms därför inte medföra någon negativ 
påverkan på Rönne å. Detta förtydligas i planbeskrivningen inför antagande.  

 
Länsstyrelsens bedömning 
Länsstyrelsens samlade bedömning är att det finns frågor som inte är tillräckligt 
utredda avseende MKN-vatten och ras och skred, varför planförslaget kan 
komma att prövas utifrån 11 kap. 10-11§§ PBL. 

 
Kommentar: Planhandlingarna har förtydligats inför antagande.  
 
Lantmäteriet, 2021-11-24 
STRANDSKYDD 
I planbeskrivningen framgår att strandskyddet för allmän väg måste upphävas 
av länsstyrelsen (PBL 4:17, MB 4:18). I plankartan framgår att strandskyddet är 
upphävt enligt PBL 4:17, även inom den allmänna vägen (GATA). Har 
länsstyrelsen meddelat beslut om upphävande av strandskyddet för den 
allmänna vägen? Om strandskyddet för allmän väg upphävs av länsstyrelsen 
bör det vara enligt MB 7:18 första stycket 3 och inte enligt PBL 4:17. 
 
Kommentar: Upphävandet av strandskyddet görs av kommunen. Detta har förtydligats i 
planbeskrivningen inför antagandet.  
 
FASTIGHETSFÖRTECKNING 
I fastighetsförteckningen finns fastigheter, däribland privatägda fastigheter, 
under fastigheter inom planområdet. Dessa fastigheter nämns inte i 
planbeskrivningen. I planbeskrivningen bör framgå konsekvenser för 
fastigheter som berörs. 
 
I fastighetsförteckningen nämns även servitut under rättigheter inom 
planområdet. I planbeskrivningen nämns inte dessa rättigheter. I 
planbeskrivningen bör framgå hur eller om rättigheterna påverkas av planen. 
Toffelmakaren 8 förekommer i planbeskrivningen men är inte med i 
fastighetsförteckningen under fastigheter inom planområdet. 
 
Kommentar: Planområdets utbredning har uppdaterats och en del fastigheter är inte längre 
inom planområdet. Detta efter att cirkulationsplatsen vid Havsbadsvägen anpassats efter 
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rådande fastighetsgränser. Servitut för gång- och cykelväg på fastigheten Fågelsången 3 och 
servitut för ledningar bedöms inte påverkas av planens genomförande. 
 
FASTIGHETSKONSEKVENSER 
Det är viktigt att alla som berörs av en detaljplan kan förstå planens 
konsekvenser för den egna fastigheten. ”Av planbeskrivningen ska de 
konsekvenser som ett genomförande av detaljplanen medför för bland annat 
sakägare, andra berörda och miljön framgå. Med detta menas att det för i 
princip varje enskild fastighet bör redovisas vad detaljplanen innebär med 
avseende på bland annat huvudmannaskap, allmänhetens tillträde, kommande 
fastighetsbildning, utförande och deltagande i gemensamhetsanläggningar. 
(prop. 2009/10:170 s. 435)”.  
 
I det aktuella planförslaget finns beskrivningar i texten om de flesta åtgärder, 
men plangenomförandet och dess konsekvenser behöver beskrivas på ett 
samlat sätt där respektive fastighetsägare kan förstå vad som detaljplanens 
genomförande innebär för den aktuella fastigheten/rättigheten. 
 
Beskrivningen bör innehålla ett utkast till redogörelse av juridiska och 
ekonomiska konsekvenser, även på fastighetsnivå. Ett sätt att åskådliggöra 
detta på är att upprätta en fastighetskonsekvensbeskrivning, där det framgår 
hur varje enskild fastighet påverkas. Lantmäteriet noterar att det finns ett 
avsnitt för fastighetskonsekvenser, men att det inte framgår vilka konsekvenser 
enskilda fastighetsägare kan förvänta sig. 
 
INLÖSEN OCH ERSÄTTNING 
Lantmäteriet noterar att det finns ett avsnitt som beskriver kommunens 
möjlighet och skyldighet att lösa in mark planlagd som allmän plats. Det bör 
framgå för de fastigheter som är aktuella för eventuell inlösen. Lantmäteriet 
noterar tex att Toffelmakaren 8 är planlagd som allmän plats. 
 
Kommentar: Texten om fastighetskonsekvenser har förtydligats. Toffelmakaren 8 och Sälgen 
2 är de privata fastigheter som är aktuella för inlösen. 
 
Delar av planen som bör förbättras 
HUR PÅVERKAS BEFINTLIGA PLANER? 
Av planbeskrivningen bör det framgå vad som sker med gällande detaljplaner 
och eventuella fastighetsindelningsbestämmelser som berörs av planområdet. 
Det är viktigt för allmänheten att det går att förstå konsekvenserna av 
planläggningen. Detta kan till exempel beskrivas genom en text i stil med ”Om 
föreslagen detaljplan antas och får laga kraft upphör tidigare detaljplan att gälla 
inom planområdet, men fortsätter att gälla som tidigare utanför det nu aktuella 
planområdet.” 
 
Kommentar: Synpunkt noterad.  
 
Trafikverket, 2021-11-16 
Trafikverket ser positivt på att kommunen har infört reglering för högsta 
totalhöjd avseende bron och att kommunen 
har låtit genomföra en flyghinderanalys. 
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Trafikverket förutsätter att flyghinderanalysen har skickats till berörda 
flygplatser (Ängelholms, Halmstads och 
Ljungbyheds flygplatser) samt att även LFV (Luftfartsverket) och 
Försvarsmakten har getts möjlighet att yttra sig över 
detaljplanen. Om detta inte har skett måste detta göras innan detaljplanen föres 
till antagande. 
 
Kommentar: Samtliga flygplatser har getts möjlighet att yttra sig på detaljplanen.  

 

LEDNINGSÄGARE 

Bjäre Kraft, 2021-11-15 
Bjäre Kraft Bredband har fiberkanalisation på detaljplaneområdet. 
Önskar ni kartunderlag på fiberkanalisationen vänligen lägg 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 utför flytten. 
I utbyggnadsskedet vill Bjäre Kraft samförlägga fiber med andra ledningsägare. 
Bjäre Kraft bygger ut fiber för att kunna erbjuda fiber till alla. 
 
Kommentar: Samtliga flyttar av utrustning bekostas av exploatören. Vidare kontakt får tas 
i samband med utbyggnads och detaljprojektering.  

 

SAKÄGARE OCH ÖVRIGA   

 
Privatperson, 2021-11-11 
Att fixa till vägen för endast cykel och gående/jogging och 
bevara naturen som finns, då denna plats är perfekt för en lugn 
plats utan bilar. Nya lampor och bättre gångstig för mer 
säkerhet och bättre uppsyn över stigen. 
Ängelholms kommun säger sig vara för naturen men denna 
bilväg som är tänkt är raka motsatsen till detta. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad. 
 
Privatperson, 2021-11-15 
Kommunen bör överge det inaktuella namnet Gamla 
växthustomten och i stället döpa parken till Brunnsparken till 
minne av den Brunnsverksamhet (dricka brunn) som skedde vid 
Torsllllund på andra sidan ån. Även en brunnspaviljong med 
kaffeservering hade skapat lite kulturella minnen och skapa liv i 
parken. Exempel kan man se i Halmstad vid Norre Katt och i 
Ronneby Brunn med flera ställen. Liv i parken i stället för en död 
park.. 
 
Kommentar: Detaljplanen kan inte hantera namnsättningen på parken.  
 
Privatperson, 2021-11-21 
Klippanvägens förlängning genom Pyttebroområdet är en dålig 
kortsiktig lösning. Detta kommer bara leda till två trafikerade 
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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. 
 
Kommentar: Alternativa lösningar finns redovisade i planbeskrivningen och 
miljökonsekvensbeskrivningen. Kommun bedömer att Klippanvägens förlängning är den 
bästa lösningen för att minska trafiken i stadskärnan.  
 
Fastighetsägare till Domherren 1, 2021-11-21 
Vi som fastighetsägare till fastigheten Domherren 12, med adress 
Danielslundsgatan 2 i Ängelholm, vilken ligger i direkt anslutning till den 
föreslagna nya trafikförbindelsen och därmed väsentligen drabbas av 
mycket omfattande och negativa konsekvenser i det fall den föreslagna 
detaljplanen skulle förverkligas, inkommer genom detta yttrande med våra 
synpunkter på detaljplanen samt den planprocess som förevarit avseende 
denna detaljplan. I detta ärende utgör vi sakägare. 
 
1. Synpunkter på detaljplanen relaterat till konsekvenser för oss och vår 
fastighet avseende boendemiljö, buller, hälsa, stadsbild, kulturmiljö, värde m.m. 
 
Då vi och vår fastighet Domherren 12, vilken är belägen i direkt anslutning till 
den i planen föreslagna vägdragningen med dess föreslagna utformning osv., 
kommer att utsättas för mycket negativa konsekvenser om planen, trots alla de 
negativa konsekvenser som den medför, i slutändan kommer att 
antas och förverkligas. Med anledning härav att vi inledningsvis framför de 
synpunkter vi har på planen utifrån dess direkta och omfattande negativa 
konsekvenser som den innebär för oss utifrån flertalet olika 
aspekter. 
I planen, med tillhörande bilagor i förekommande fall, utmärks vår fastighet 
Domherren 12 med Hus ID ”EE” och är beläget inom område/delområde 3 
(område mellan Storgatan och bro över Rönne å) enligt 
miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). Vi utgör sakägare i frågan. 
 
Inledningsvis vill vi också påtala att fastigheten Domherren 12 är över 100 år 
gammal (uppförd 1907) och ingår i bevarandeprogrammet för Ängelholms 
kommun och upptas däri som fastighet med stort kulturhistoriskt värde och i 
en omistlig miljö. Med detta sagt att husbyggnaden ej är beskaffad med 
ljudisolerande material, fönster eller ventilation på motsvarande sätt som 
moderna hus. Exempelvis är fönsterglas i allt väsentligt av typen handblåst 
enkelglas från tidpunkten då huset uppfördes. 
 
1.1 Synpunkter - Buller 
Av Planbeskrivningen s. 23 framgår att förslaget kommer medföra att fler 
bostäder exponeras för buller jämfört med nollalternativet vilket kommer ställa 
krav på bullerskyddande åtgärder. Av bullerutredningen framgår vidare att 
planen ej är förenlig med gällande riktvärden för buller (enl. 
infrastrukturproposition 1996/97:53) för såväl vår inomhus- som 
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utomhusmiljö varför åtgärder kommer att krävas. Av sida 10 i 
bullerutredningen framgår vidare att aktuella gränsvärden för såväl maximal 
och ekvivalent ljudnivå kommer att överskridas för får fastighet (EE). 
 
• Det är anmärkningsvärt att planarbetet i ett så här genomgripande ärende inte 
fullständigt utrett vilka åtgärder som krävs för att tillse att de av Riksdagen i 
Infrastrukturpropositionen fastställda riktvärdena för trafikbuller som bör 
tillämpas vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur – 
för såväl inomhus som utomhusmiljö. 
 
Redan under senhösten 2019 var vi tillsammans med ett antal sakägare / 
grannar i ett möte i Stadshuset med delar av kommunledningen (Robin 
Holmberg samt Liss Böcker) där vi i mötet, efter att ha tagit del av en 
presentation, uttryckte en mycket stark önskan och öppenhet från vår sida om 
transparens, involvering och dialog i det kommande arbetet med detaljplanen. 
Inga förnyade kontakter har varit mellan kommunen och oss sedan detta möte 
och det är först i och med brevet om Samråd, daterat den 27 nov 2020, som vi 
uppmärksammas på att planarbetet nu kommit så långt i processen. Det har 
således inte förelegat några som helst hinder från vår sida för kommunen i 
arbetet med detaljplanen att kontakta samt besöka oss för en fysisk, invändig 
samt utvändig inventering för en noggrannare analys. Att som i planen hänvisa 
till att detta skall komma som ett nästa steg i utredningen duger inte. Detta 
måste hanteras inom ramen för planarbetet så att vi som blir så väsentligt 
påverkade vet exakt vilka åtgärder som kan behöva vidtas, vad de innebär för 
oss och vår fastighet och därmed boendesituation / hälsa samt hur efterlevnad 
av riktlinjerna såväl inomhus som utomhus säkerställs fullt ut. 
 
I sammanhanget vill vi påpeka att vi ser betydande utmaningar i att vidta 
erforderliga bulleråtgärder i huset och på vilket sätt detta kan göras med 
tillvaratagande och bevarande av de värden som finns och på vilket sätt detta 
då kan göras avseende fönster, dörrar m.m. samt därtill åtgärder för ev. 
följdkonsekvenser i form av att åtgärda ventilation m.m. Anticimex har redan i 
samband med tidigare och återkommande besiktningar avrått oss från att byta 
ut eller förtäta fönster då det riskerar att medföra en hel del annat som i sin tur 
kan behöva åtgärdas. Utöver dörrar och fönster så har vi en mycket uppskattad 
och flitigt använd punschveranda (utgörandes matplats inomhus) som också 
behöver säkerställas avseende hur riktvärdena för denna inomhusmiljö skall 
lösas – i synnerhet eftersom det är den delen av huset som kommer att ligga 
närmast den föreslagna trafikleden inkl. rondell. 
Det är naturligtvis väsentligt för oss att allt detta utreds i detalj redan nu (och 
det borde redan varit gjort) inom ramen för planarbetet och självfallet innan 
någon form av förslag till antagande – inte minst för det fall att 
bullersituationen och riktvärdena såväl inomhus som utomhus INTE går att 
efterleva trots alla möjliga åtgärder och hur i så fall en sådan uppkommen 
situation hanteras. Vi förutsätter således att: 
 
o Detaljplanen säkerställer att de nationella riktvärdena från trafikbuller, 
inomhus likväl som utomhus, innehålls för vår fastighet vilken är belägen i 
trafikledens direkta närhet. 
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o Detaljplanearbetet i detalj klargör för samtliga de åtgärder som krävs för att 
riktvärdena för buller skall innehållas för vår fastighet. Det måste vara utrett att 
det är tekniskt möjligt att klara detta. 
o Att planbeskrivningen vad gäller bulleråtgärder i eller vid vår fastighet INTE 
är så oprecis, ospecifik, allmänt hållen och så otydlig som nu är fallet. Det går 
inte på något sätt att utläsa de konsekvenser som planen innebär för oss. 
o Att bullerutredningen studerar bullernivåerna under högsäsong / toppar. 
Bullerberäkningarna är gjorda utifrån de trafiknivåer som är under ett 
årsmedeldygn. Det är troligt att trafiken är högre på sommaren, eftersom 
många kör till stranden då. I så fall borde bullerutredningen studera även de 
bullernivåer som blir då. Det är ju på sommaren som folk använder sina 
trädgårdar och uteplatser mest. 
 
Kommentar: Detaljplanens genomförande kommer enligt utförda utredningar innebära att 
åtgärder behöver vidtas för att säkerställa att riktvärden för trafikbuller innehålls. För 
aktuell fastighet innebär detta att fasadnära åtgärder för att säkerställa att inomhusbuller 
inte överskrider riktvärden. Det är väghållarens (kommunens i detta fall) ansvar att se till 
att bullerriktvärden inte överskrids och att åtgärda detta, när problemen uppstår.  
 
• Av plankartan framgår inte om en rondell planeras vid Storgatan medan så 
verkar vara fallet utifrån MKB Figur 32. S. 43. Vill ha klarlagt och besvarat vad 
som gäller härvidlag. 
 
Kommentar: Detaljplanen kan inte reglera vilken typ av trafiklösning som ska vara på 
platsen. Det framgår dock av planbeskrivningen och förprojekteringen att det ska uppföras 
en cirkulationsplats på platsen. 
 
• För att säkerställa efterlevnad av bullernivåerna såväl inomhus som utomhus 
så kan inte bullerskyddsskärmar (eller mer naturlig bullervall enligt punkt ovan) 
eller annan lösning uteslutas invid vägen eller den rondell som enligt planen 
skall förläggas precis utanför. Detta måste utredas vidare och hanteras inom 
planarbetet. I planen uttrycks det nu lite summariskt som ”vid de fastigheter i 
planområdet där bullerplank ej bedöms vara en tillräcklig åtgärd behöver 
fasadnära åtgärder tillämpas”. Vi efterlyser fullständig fakta och är övertygade 
om att det, för innehållande av riktvärdena för vår fastighet, kommer att krävas 
en kombination av åtgärder både utanför fastighet likväl som 
fasadnära. Planen behöver besvara detta.  
o Om det visar sig att, efter beläggning med fullständig fakta, att 
bullerskyddsåtgärder utanför vår fastighet inte tillser att riktlinjerna kan 
efterlevs för inomhus och utomhusmiljö så kan det enligt oss inte uteslutas att 
även åtgärder invid vår gräns såsom exempelvis en helt ny högre mur jämte 
växtlighet kan komma att krävas som en delåtgärd. Vår utgångspunkt är 
självfallet att sådan åtgärd skall bekostas fullt ut av kommunen. 
 
Kommentar: Samtliga åtgärder som krävs för att riktvärden för buller ska innehållas ska 
bekostas av kommunen. 
 
• Som ett led i en rad av åtgärder för att minska bullerpåverkan och att minska 
de negativa konsekvenserna för vår fastighet och därmed boendemiljö så vill vi, 
i tillägg till det som upptas ovan, att följande förändringar av planen utifrån 
vägens föreslagna dragning m.m. genomförs: 
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o Att Storgatan stängs för genomfart utanför vår fastighet och att i detta 
undanta det 5:e benet i föreslagen rondell utanför vår fastighet. Efter att 
närmare studerat planbeskrivningen jämte estimerade trafikflöden tillsammans 
med effekter på buller och det faktum hur trafiken redan idag ser ut på 
Storgatan och sträckningen mellan Danielslundsgatan / Vallgatan så ser vi 
följande förändring/förbättring av planen som viktig för att minska de negativa 
effekterna på bullernivåer som det nuvarande planförslaget innebär för vår 
fastighet. Det bidrar därtill till att vi i vår boendemiljö inte kommer omgärdas 
av betydande trafikrörelser runt hela fastigheten. I tillägg så möjliggör det 
minskade krav på bulleråtgärder (och därmed kostnadsbesparingar) i 
det hyreshus / den fastighet (med 16 stora balkonger / fönsterpartier mot 
Storgatan) som ligger mitt emot vår fastighet. 
Prioritera denna sträckning som en förlängning av gång-/cykelväg för att 
tillföra ökad trafiksäkerhet samt det faktum att denna sträckning och vidare 
upp mot Rebbelberga skola idag saknar en bra och säker cykelväg för alla de 
barn som idag tar sig till- och från skolan. Detta främjar gång- och cykelstråk 
vilket ligger i linje med kommunens mål för trafik och miljö. 
Denna sträckning utgör redan idag ett problem ur såväl trafiksäkerhets- som 
buller hänseende då hastighetsöverträdelse snarare utgör regel än undantag. 
Visserligen en polisiär fråga – men faktum kvarstår att många kör väldigt fort 
på denna sträckning idag vilket utgör en risk trafiksäkerhetsmässigt samtidigt 
som det är klart störande med de höga ljudnivåer som detta ger. 
Denna förändring medger också möjligheter till att minska de negativa 
konsekvenserna avseende stadsbilden inom detta område vilken annars helt 
och fullt förändras från en parkliknande miljö till enbart en miljö för 
stadstrafik. 
 
Kommentar: Detaljplanen kan inte reglera denna fråga. Synpunkten noteras och tas med till 
rätt instans.  
 
o Att vägens dragning över nuvarande Danielslundsparken jämte den 
föreslagna rondellen vid Storgatan förskjuts längre ifrån vår fastighet för att gå 
så nära den gamla banvallen som möjligt (och samtidigt att det i planen 
tydliggörs exakt hur långt från vår fastighet som vägen planeras). 
Med minskad rondell enligt ovan och en förskjutning av vägen (inkl. dragning 
av Danielslundsgatans förlängning till rondell) så kan detta skapa utrymme för 
att åstadkomma mer av ett kombinerat grönområde (PARK) som just nu enligt 
plankartan ligger framför fastigheten Kråkan 1 vilken skulle kunna flyttas för 
att utgöra del i en naturlig bullervall såsom bullerskydd mot vår fastighet. 
Av miljökonsekvensbeskrivningen framgår att stadsmiljön för detta område 
kommer att påverkas kraftigt av planförslaget vilket en inser då vi från dagens 
parklikande miljö går mot en miljö av stadstrafik varför vi hävdar att planen 
behöver ändras härvidlag och där omplanering av utformningen behöver 
adressera negativa konsekvenser avseende buller/störningar samt 
stadsbild där ev. kulturhistoriska värden också skulle kunna tillvaratas (t.ex. 
”vattenhästen” genom att flytta densamma men att samtidigt behålla den inom 
området). 
 
Kommentar: Det har utifrån utförda trafikutredningar inte bedöms möjligt att utforma 
cirkulationsplatserna mindre.  
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o Att detaljplanen säkerställer hastighetsbegränsningar och vägens utformning 
för att minimera bullerpåverkan och i detta eftersträva lägre bullernivåer än vad 
som nu är fallet utifrån de förutsättningar och antaganden som 
bullerutredningen grundar sig på. I bullerutredningen under punkt 4.1 framgår 
att beräkningar grundar sig på en hastighet om 40 km/h för samtliga 
vägavsnitt (mua Väg-ID 3) . Enligt "självförklarande väg" ska man utforma 
vägen efter den hastighet som eftersträvas och nuvarande plan visar på en väg 
som är dimensionerad för 60 km/tim på grund av vägbredd, separering av 
gång- och cykelbanor samt stora korsningsavstånd (Trafikverket; Råd för 
Vägars och gators utformning, 2012:180). Bullerberäkningar förutsätter 
att skyltad hastighet blir 40 km/tim och att hastigheten inte överskrids. Detta 
är inte säkerställt i planbestämmelserna. Om hastigheten överskrids med 10 
km/tim så leder det till kraftigt ökat ekvivalent buller och om verklig hastighet 
överstiger 50 km/tim så kommer också det maximala bullret att öka 
(Vägtrafikbuller, Nordisk beräkningsmodell, Rapport 4653). För att minimera 
bullerpåverkan efterlyser vi att planen ändras utifrån att hastigheten ändras till 
30 km/h jämte åtgärder för att försvåra hastighetsöverskridelser och med detta 
även vägens utformning och dimensionering utifrån att 30 km/h eftersträvas. 
Vidare vill vi att bullerutredningen upptar bullrets utbredning och 
bullerpåverkan (ekvivalent samt maximalt) för hastigheterna 30 km/h, 
50 km/h resp. 60 km/h. 
I tillägg till ovan så önskar vi klarhet avseende tung trafik och möjligheten ett 
undanta densamma (inkl. farligt gods). Tung trafik upplevs redan idag störande 
utifrån perspektivet buller likväl som vibrationer varför en minskning av sådan 
trafik snarare än ökning bör eftersträvas. 
 
Kommentar: Detaljplanen kan inte reglera hastighetsbegränsningar. Bullerutredningarna är 
framtagna med utgångspunkt att cirka 10% av trafiken är tung trafik, detta finns redovisat 
i tabell 2 i bullerutredningen. 
 
1.2 Synpunkter – Vibrationer 
Detaljplanen medför att vi, på grund av omedelbar närhet till den nya 
trafikleden, kommer att utsättas för vibrationer och kan därför drabbas av 
sömnstörningar, insomningsproblem eller koncentrationssvårigheter 
och sådana störningar ökar väsentligt om bostaden utsätts för både buller och 
vibrationer samtidigt (Trafikverket; Samlat planeringsunderlag miljö 
Delunderlag Buller och vibrationer, 2012:174). I samband med den pågående 
VA ombyggnaden och förändringar vid Klippanvägen så har trafik 
omdirigerats till Storgatan under vissa perioder. Bland annat har bussar 
passerat utanför vårt hus och förorsakat stora vibrationer i huset, framförallt då 
de passerat de farthinder som är förlagda precis utanför vårt hus. Utöver 
störningar pga. vibrationer så har detta föranlett sprickbildning i huset vilket 
anmälts till kommunens projektledare och nu är något som behöver hanteras. 
Med anledning av det ovan nämnda så behöver planen närmare utreda och 
besvara hur vår fastighet kommer att påverkas utifrån perspektivet vibrationer 
(störningar, hälsa, skador på egendom) – samt inte 
minst vilka åtgärder som behöver vidtas för att undanröja problem relaterade 
härtill. Exempelvis är ovan upptagen förändring av planen i att undanta den 5:e 
benet i rondellen och trafik på Storgatan upp till Vallgatan en sådan viktig 
åtgärd avseende störningar från såväl vibrationer som buller. Således att 
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hälsomässiga aspekter eller strukturella skador på fastigheten på grund av 
vibrationer behöver beaktas (konsekvenser) och hanteras (åtgärder) inom 
ramen för planarbetet. 
 
1.3 Synpunkter – Ljus och beslysning (gatubelysning / trafikbelysning / 
fordonsljus) Av planen framgår ej hur utformning av gatu-/trafikbelysning 
kommer att se ut och vilka konsekvenser i form av störningar som detta kan 
föranleda i boendemiljön vid vår fastighet. Planering av en rondell precis 
utanför vår fastighet ger samtidigt att risken för störningar från fordonsljus 
ökar väsentligt i och med att ljusbilden då blir en helt annan än hur det ser ut 
idag vilket ger att en rondell invid vår fastighet inte är 
önskvärd. Vidare kan man i nuläget endast anta att det blir betydligt mer 
omfattande inslag av gatubelysning jämfört med nollalternativet. 
Vi har sovrum, allrum och matrum i direkt anslutning till den planerade 
rondellen och vägen. Med anledning av det ovan nämnda så behöver planen 
närmare utreda och besvara hur vår fastighet (och stadsbilden i området) 
kommer att påverkas utifrån perspektivet ljus och belysning – samt inte minst 
vilka åtgärder eller förändringar av planen som kan behöva vidtas för att 
undanröja problem i form av störningar relaterade härtill. 
 
1.4 Synpunkter - Hälsa och luftkvalitet 
Planen upptar endast flyktigt att luftkvaliteten inte bedöms påverkas på sådant 
sätt att miljökvalitetsnormerna riskerar att överskridas. Det framgår inte 
närmare på vilka grunder denna bedömning baserar sig på. 
I planbeskrivningen och i Miljökonsekvensbeskrivningen hänvisas till 
luftkvalitetsmätningar som gjorts i Ängelholm (2014 resp 2017) med ett 
resultat som då uppfyllde de nationella miljömålen , med undantag 
för luftpartiklar. Vidare uppges att miljökvalitetsnormema inte riskerar att 
överskridas. Samtidigt konstateras det att trafiken kommer att omfördelas samt 
risk för att trafiken generellt ökar då det blir enklare att ta bilen. 
När det gäller omfördelning av trafiken och de förväntade trafikflöden som om 
planen förverkligas ligger precis invid vår fastighet och att vi här talar om en 
betydande trafikökning i vår absoluta närhet så blir denna fråga väsentlig då vår 
hälsa riskerar att påverkas negativt av en försämrad luftkvalitet (inomhus samt 
utomhus). Inte minst förekomsten av PM10 och hur denna kan påverkas i vår 
närmiljö är av intresse. I detta sammanhang så vill vi närmare ha klarlagt vilket 
också bör upptas i planen så att det blir tydligt: 
• Hur har mätningarna genomförts och följer de kraven för kontroll av 
miljökvalitetsnormer? 
• Har ingen ny mätning efter 2017 genomförts? 
• Vilken var det uppmätta värdet av PM10 vid den senaste mätningen? 
• Vilken miljökvalitetsnorm/-er är det som åsyftas i planen som enligt det som 
upptas inte riskerar att överskridas? 
Vi anser inte att planen på ett tillräckligt tydligt sätt utreder och hanterar 
området luftkvalitet och hur denna kan komma påverkas i vår direkta närmiljö 
såväl ute som inomhus. I tillägg härtill borde effekterna inom de delar som idag 
utgör rekreationsområde belysas närmare. 
 
1.4.1 Ventilation 
Relaterat till denna synpunkt 1.4 om Hälsa och luftkvalitet, samt även punkten 
1.1 Synpunkter – Buller där det tydligt framgår att det så här långt är 
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fullkomligt outrett hur och vilka eventuella fasadnära åtgärder som kan krävas 
på vår fastighet. I detta upptogs också att ventilationen behöver hanteras vid 
en ev. förtätning osv. 
 
Med hänvisning till den kraftiga ökningen av biltrafik som vi skulle drabbas av 
alldeles intill vår fastighet – hur påverkas luftkvalitet såväl inom- som utomhus 
i förhållande till gällande normkrav? Krävs det några åtgärder i byggnad för att 
säkerställa en god ventilation, luftkvalitet och boendemiljö för att inte hälsan 
skall äventyras? Kommer eventuella åtgärder i fastighet i syfte att säkerställa att 
riktvärdena för trafikbuller efterlevs på motsvarande sätt kräva motåtgärder för 
en förbättrad ventilation / luftkvalitet då fastigheten idag i huvudsak ventileras 
genom självdrag vilket kan åsidosättas genom förtätande åtgärder. 
Allt detta behöver utredas utifrån vilka konsekvenser som planen medför och 
därmed de åtgärder som krävs för att förhindra negativ inverkan och påverkan. 
 
Kommentar: Mätningarna har genomförts genom mätstationer utmed olika gator i 
Ängelholms kommun. Senaste mätningen är gjord 2017. 
Partiklar mindre än 10 mikrometer (PM10) mättes under hela år 2014 på Järnvägsgatan. 
PM10 mättes dygnsvis d v s man fick ett mätvärde per dygn. Resultatet blev 18 
mikrogram/m3 luft som årsmedelvärde att jämföra med MKN på 40ug/m3 och miljömålet 
15 ug/m3. Dygnsmedelvärdet för nedre utvärderingströskeln (NUT) överskreds under 50 
dygn (nivån för NUT är 25 ug/m3 och får endast överskridas 35 dygn). 
 
1.5 Synpunkter – Kultur och miljö 
Inledningsvis i detta yttrande upptogs att fastigheten Domherren 12 är över 
100 år gammal (uppförd 1907) och ingår i bevarandeprogrammet för 
Ängelholms kommun och upptas däri som fastighet med stort kulturhistoriskt 
värde i en omistlig miljö. I miljökonsekvensbeskrivningen upptas lite lösryckt 
på något ställe "värdefulla byggnader och miljöer" och att områdena år tolkade 
ur kommunens bevaringsprogram. Tolkningen innebär att det utlämnas att 
nämna att byggnader såsom Kråkan 1-2 och Domherren 1-5, 12 har stort 
kulturhistoriskt värde och att Kråkan 1, 2 och Domherren 1, 12 är omistlig 
miljö enligt kommunens bevaringsprogram. Detaljplanen behöver på ett 
tydligare och betydligt bättre sätt klargöra för vilken påverkan, direkt eller 
indirekt, som planen medför och dess konsekvenser avseende kultur och miljö 
samt åtgärder för dess bevarande och om planens eventuella genomförande 
innebär att omistlig miljö påverkas, att det allmänna intresset inte tillvaratas 
m.m. 
I vårt fall och avseende Domherren 12 så gäller att vi är mycket måna om (och 
skyldiga till) att bevara den ursprungliga karaktären och miljön varför 
eventuella nödvändiga bulleråtgärder i/på fastigheten skall följa den nuvarande 
utformningen av fönster, dörrar, fasad m.m. och där material såsom kärnvirke, 
handblåsta fönster m.m. tillvaratas och bibehålls samtidigt som kraven på 
bullernivå uppfylls enligt gällande riktvärden. 
 
1.6 Risk för skador på fastighet 
I det fall planen realiseras så medför detta stora ingrepp med stora tunga 
maskiner samt även därefter utifrån de konsekvenser som ökad trafikföring 
invid fastigheten kan medföra. Vid tidigare ombyggnader eller markarbeten 
nära vår fastighet likväl som grannars så har skador i form av sättningar, 
sprickbildning m.m. uppstått i flera fastigheter inom området. 
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Vi vill att det närmare utreds och i planen upptas följande: 
• Risken för skador med utgångspunkt i omfattning och på det sätt som bygget 
planerar att genomföras 
o Att detta baserar sig på geotekniska undersökningar och förutsättningar runt 
vår fastighet och närområdet 
• Vilka förebyggande åtgärder som kan och/eller behöver vidtas 
• Hantering av ev. skador på fastighet om det uppkommer 
• Klargörande av kommunens ansvar härvidlag inkl. eventuella 
ansvarsbegränsningar 
 
1.7 Förbehållande om rätt till ersättning m.m. 
Som fastighetsägare till Domherren 12 och sakägare så kan vi inte i nuläget se 
annat än att planförslaget innebär och medför mycket negativa konsekvenser 
och en direkt negativ påverkan på vår fastighet och oss som familj utifrån 
flertalet aspekter såsom boendesituation, boendemiljö, miljökonsekvenser, 
omgivande bullermiljö och andra störningar, hälsa m.m. 
Med detta att vi inte kan göra annat än att motsätta oss till planförslaget baserat 
på bl.a. de skäl som anförs i detta yrkande. Därav att vi vill vara transparenta, 
öppna och ärliga redan i detta inledande samrådsförfarande och med 
detta redan nu klargöra att vi ställer krav på förbehållande om rätt till ersättning 
för det fall detaljplanen antas och genomförs där vi förbehåller oss rätten till 
ersättning för varje form av eventuell ekonomisk förlust eller skada som vi kan 
drabbas av, direkt eller indirekt, på grund av genomförandet av planen. Vi 
förutsätter att varje form av åtgärd som kommer att krävas för att vidta de 
åtgärder som vi anser nödvändiga, och att samtliga kostnader därför, bekostas 
av kommunen. 
Vidare förbehåller vi oss rätten att kräva ersättning för den negativa 
värdepåverkan på fastigheten som genomförandet av detaljplanen kan innebära 
för oss som ägare till fastigheten Domherren 12.  
 
1.8 Avtalsmässig reglering innan eventuellt antagande av detaljplan 
För det fall detaljplanen fastställs och genomförs, och om de åtgärder som 
behöver komma vidtas av kommunen för att säkerställa att fastställda 
riktvärden för buller m.m. efterlevs fullt ut, och det fall dessa åtgärder inte visar 
sig vara tillräckliga med den konsekvensen att vår boendemiljö och risk för 
hälsa genom att omgärdande buller / störningar / ventilation m.m. försämras, 
så kräver och emotser vi en avtalsmässig reglering mellan parterna. 
Upprättande av sådant avtal skall ske inom skälig tid innan planen antas. 
Vi ser inte detta som en önskad utväg men som en skälig och nödvändig 
reglering med hänvisning till den teoretiska grund som hela detaljplanen 
baserar sig på. 
För oss som fastighetsägare till Domherren 12 är ovan förbehåll och en 
avtalsmässig reglering av yttersta vikt då vi utifrån det faktum att detaljplanen 
jämte bilagor i nuläget vad gäller varje form av åtgärd i eller vid vår fastighet är 
så oprecis, allmänt hållen och otydlig att vi inte på något sätt kan utläsa de 
konsekvenser som planen innebär för oss. 
 
1.9 Inlösen 
Allt sedan vi köpte fastigheten och på det sätt den utvecklats, dess läge och 
omgivning m.m. som vi bor i så utgör detta sammantaget ”the place to be” för 
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oss och vi har föreställt oss att kvarstanna här och åldras i detta hus till dess att 
vi antingen blir för gamla för att orka rå om fastigheten eller den tidpunkt då vi 
lämnar detta jordeliv. Men, med tanke på de omfattande och mycket negativa 
konsekvenser som planen medför och innebär för oss i enlighet med vad som 
anförts i detta yttrande, och som ett led i att vara transparenta och öppna, så 
vill vi redan nu ställa frågan och inhämta kommunens svar på er syn på inlösen 
av vår fastighet Domherren 12? 
 
Kommentar: Det bedöms inte som aktuellt att lösa in fastigheten Domherren 12. Den som 
orsakar skada har en skyldighet att lösa in först när skadan är så stor att 
marknadsvärdeminskningen på den berörda fastigheten är betydande. Påverkan på 
fastigheten bedöms i detta fall inte bli så stor. 
 
2. Synpunkter på planförslaget i sin helhet 
Efter att i detalj granskat samtliga planhandlingar så utmynnar den 
sammanvägda bedömningen i att, med hänsyn till samtliga de omfattande 
negativa konsekvenser och försämringar som utpekas i förslaget och vad 
förslaget innebär i sin helhet, att nollalternativet utgör det enda rimliga 
alternativet och därmed att det fortsatta planarbetet bör avbrytas. 
Det har utkristalliserats flertalet områden där vi på flera punkter motsätter oss 
planen och dess syfte att genomföra en ny trafikförbindelse i enlighet med 
planen. Huvudargumentationen härtill är framförallt att planen i flera 
avseenden inte enligt vår (och många andras) bedömning förespeglar en 
långsiktigt attraktiv eller hållbar lösning på trafiksituationen i och omkring 
Ängelholm och där eventuell realisering av planen oundvikligen medför 
mycket negativa konsekvenser på natur, miljö, boende, kultur, ekonomi etc. 
Med anledning härav avser vi att genom detta yttrande och härunder framställa 
våra övergripande synpunkter på planen i dess helhet och som vi anser 
behöver hanteras och besvaras. 
 
2.1 Behov av trafikförbindelse ej påvisad – däremot har utredningar påvisat att 
det INTE föreligger något behov Planen syfte i enlighet med 
planbeskrivningen är att ”….pröva möjligheten att uppföra en ny väg” och att 
”….omfördela trafiken som idag går genom centrum, vilket skapar möjligheter 
att utveckla stadskärnan till en tryggare och säkrare miljö” 
Vi hävdar att förslaget till detaljplan inte på ett tydligt sätt beskriver syftet och 
motiverar nyttan av den omfördelning av trafiken ställt mot de omfattande 
negativa konsekvenser som detta medför inom flera olika områden samt de 
stora kostnader som en realisering oundvikligen medför. Det behöver i 
planförslaget göras tydligt exakt vad dagens situation och problem utgörs av 
som motiverar denna genomgripande förändring. 
Ängelholm är en liten stad och det går inte med trovärdighet att påstå att vi likt 
många storstäder har ett trafikproblem invid Nybron utan det blir enbart 
löjeväckande att anföra ett sådant resonemang. Att genomföra denna 
förändring utgör ej heller den sista och allenarådande åtgärden för att utveckla 
stadskärnan till en tryggare eller säkrare miljö – och så kan ske på annat sätt 
som är mer hållbart och därmed försvarbart. I detta sammanhang kan 
utredningen om Västra länken framhållas, där det på sidan 51 poängteras 
vikten av ett hållbart resande med förespråkan om alternativ trafikplanering 
och ett hållbart resande genom beteendepåverkan – och detta är inget som 
aktuell detaljplan tar sin utgångspunkt i utan motsatsen därtill. 
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Det har redan i tidigare utredningar påvisas att bilvägen inte behövs. Vi önskar 
besvarat och tydliggjort varför den utredningen av Traviken (Översiktlig 
bedömning av hur aktuella nya projekt påverkar de centrala 
trafikstråken, rev. 2009-03-08) ej beaktas eller upptas? Enligt denna utredning 
så behövs bilvägen enligt det nya planförslaget inte. Travikens utredning visar 
att efter utbyggnad av ett antal då aktuella projekt (Parallelltrapetsen, Badhuset 
inkl hotell, utbyggnad av Klitterhus, Stationen/resecentrum m.fl.) skulle 
belastningen vid korsningen med Storgatan ligga på cirka 45 % av vad 
korsningen klarar och belastningen vid korsningen med Östergatan på cirka 
55-60 % av vad den klarar. Att utbyggnaden av stationsområdet tillkommit och 
ej upptas i Travikens utredning motverkas å andra sidan av att badhuset ej 
längre är förlagt invid Nybron. 
Då behovet inte kan anses föreligga enligt vad som närmare framgår av tidigare 
genomförd trafikutredning och med tanke på de ingrepp som byggandet av 
trafikleden medför och de kostnader som projektet betingar är något som 
sammantaget talar för att detta projekt inte bör genomföras. 
Om kommunen trots allt framhärdar och väljer att driva planarbetet vidare så 
behöver planen kompletteras för att med fakta tydliggöra på vilket sätt planens 
syfte bidrar till uppställda mål och vilka ytterligare utvecklingsinsatser som 
avses i syfte att göra stadskärnan till en ”säkrare och tryggare miljö” och vad i 
detta som är ogenomförbart i nollalternativet. Planen måste förbättras för att 
tydliggöra för alla på vilket sätt planen bidrar till och säkerställer de 
måluppfyllelse som det summariskt nu redogörs för och att i detta 
uppställa de konkreta nyttor som resultatet skall bidra till i relation till och kan 
motivera de negativa konsekvenser och kostnader som en realisering av planen 
medför (efter det att planens brister och outredda delar i övrigt också 
hanterats). 
 
Kommentar: Det har tagits fram flera utredningar som tittar på alternativa lösningar för att 
minska trafiken i centrum. Bland annat har man utrett olika former av ringleder, 
exempelvis via Varvsvägen/Marinan. Planhandlingarna har kompletterats med information 
kring detta. Samtliga alternativ utreddes med en trafikberäkning för att se hur effekten på 
Nybron blev. Det alternativ som gav bäst effekt var en förbindelse i norr vid Havsbadsvägen 
och Via Marina samt en förbindelse i söder vid Boställsgatan. En sådan ny trafiklösning 
skulle minska trafiken på Nybron med ca 4300 fordon per dygn och beräknades kosta ca 
214 miljoner kronor. Detta kan då jämföras med Klippanvägens förlängning som beräknas 
minska trafiken på Nybron med ca 7000 fordon per dygn och en kostnad på runt 100 
miljoner kronor.  
 
Utifrån detta underlag, tillsammans med alternativen som studerades i 
Trafikplan 2011-2020 bedöms planförslagets syfte inte kunna tillgodoses på 
annat sätt. 
 
 
2.2 Planen tillvaratar inte allmänhetens intresse 
Ängelholms invånare har redan tidigare under 2012 i genomför folkomröstning 
genom en tydlig majoritet uttryckt att man motsätter sig en bilväg genom detta 
område. Detta kan inte bortses ifrån. På motsvarande sätt så påvisar nu 
framtagen Miljökonsekvensbeskrivning så betydande negativa konsekvenser på 
flera områden i jämförelse med nollalternativet att det på intet sätt går att 
motivera att planen skulle tillvarata allmänhetens intresse. 
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Om kommunen väljer att driva planarbetet vidare så behöver det tydliggöras på 
vilket sätt allmänhetens intresse tillvaratas. 
2.3 Miljökonsekvensbeskrivningen 
När nollalternativet och planförslaget jämförs i MKB:n är det tydligt att 
planförslaget innebär stora försämringar och negativa konsekvenser i många 
avseenden. Detta borde vara tillräckligt för att lägga ner planen. 
2.4 Strandskydd 
Vi anser inte att det är förenligt med strandskyddslagstiftningen att upphäva 
strandskyddet i planområdet. 
 
2.5 Buller 
I tillägg till det som upptas under punkten 1 ovan avseende buller (med fokus 
på bullerpåverkan vid vår fastighet) så bedömer vi att den totala bullerpåverkan 
som planen förorsakar och som bullersituationen förändras inom områden 
som idag utgörs av ”lugna rum” och naturområden så är vi bekymrade över 
bullret som den nya vägen kommer att orsaka. Både människor och djur 
kommer att påverkas negativt och det som idag utgörs av en fridfull naturmiljö 
ersätts av något helt annat. 
De bullerskyddsåtgärder som föreslås enligt planen är otillräckliga och de höga 
plank som föreslås kommer att bidra till att göra gaturummen fula och otrygga. 
Detaljplanen i stort och bullerutredningen i synnerhet behöver hantera de 
brister som den nu omgärdas utav för att i slutändan säkerställa ett bättre 
underlag avseende bullerpåverkan: 
• Att bullerstudien utökas till att omfatta ett större område så att man ser hela 
de områden som drabbas av ökade bullernivåer, även om inga riktvärden 
överskrids. Inte minst av värde för de områden som idag utgör 
rekreationsområden där skillnaderna blir påtagliga. Enligt bullerutredningen s. 
3 pkt 1.2 Avgränsningar så framgår det att utredningen ”begränsats till en radie 
på 135 meter från vägkant” och att denna avgränsning enbart gjorts utifrån att 
överskridande av riktvärden inte bedöms utanför detta område. Område bör 
utökas och att bullerutredningen baseras sig på den metod och modell som 
används vilken i sig medger ett giltigt avstånd upp till 300 meter från vägen (se 
bullerutredning s. 3 pkt 3 Metod) vilket skulle ge en bättre och tydligare bild 
avseende konsekvenserna tillsammans med nedan punkter. 
• Att bullerutredningen studerar bullernivåerna med hänsyn till 
säsongsvariationer i trafiken (högsäsong / toppar). Bullerberäkningarna är nu 
endast gjorda utifrån de trafiknivåer som är under ett årsmedeldygn. Det är 
troligt att trafiken är högre på sommaren, samtidigt som vinterdäck under 
vinterhalvåret förorsakar mer buller. Därav borde bullerutredningen studera 
även de bullernivåer som blir med hänsyn till säsong. 
• Vidare att bullerutredningen upptar bullrets utbredning och bullerpåverkan 
(ekvivalent samt maximalt) för hastigheterna 30 km/h, 50 km/h resp. 60 
km/h. Detaljplanen säkerställer inte hastighetsbegränsningar och vägens 
utformning för att minimera bullerpåverkan och i detta eftersträva lägre 
bullernivåer. I bullerutredningen under punkt 4.1 framgår att beräkningar 
grundar sig på en hastighet om 40 km/h för samtliga vägavsnitt (mua Väg-ID 
3). Se vidare motsvarande punkt under punkten 1.1 ovan. 
• I bullerutredningen har enbart den nya vägens utretts. De befintliga vägarna 
har inte tagits med och beräknats till målåret, vilket innebär att det inte går att 
se den samlade ljudpåverkan för fastigheterna. En beskrivning av ljudmiljön 
längs ån saknas. Förändringen av bullernivåerna bör således beskrivas även 
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för natur- och rekreationsmiljön, inte bara för de enskilda fastigheterna. Det 
bör vidare redovisas vad kommunen har för planer med de restytor som blir 
kvar, de ökade bullernivåerna och den redovisade miljön vid trafikleden tycks 
inte vara utformad eller kunna upplevas som en rekreationsmiljö. 
 
Kommentar: Bullerutredningen har kompletterats med flera vägar och utbredningsområdet 
innefattar nu hela stadskärnan. 
 
I tillägg till ovan så bör planen på ett korrekt och ärligt sätt tydliggöra det som i 
detaljplanen upptas som förväntade positiva effekter på andra håll och inte 
överdriva desamma. I planbeskrivningen på sidan 24 står 
”Den ökade bullernivån för naturområden är dock svårare att motverka och får 
därför vägas mot en märkvärt lägre ljudnivå i stadens centrum.” Det är en fin 
önskan att bullernivåerna i centrum ska sänkas påtagligt i och med att trafiken 
där minskar, men människans hörsel funkar inte linjärt. Enligt informationen 
och planhandlingarna kommer trafiken vid Stadsparken att minska till hälften 
om Pytteleden byggs. (4000 fordonsrörelser enligt planbeskrivningen sidan 21). 
Det ger inte en minskning av bullret till hälften, utan endast med 3 dB och det 
är en förändring som är precis märkbar för människan. Det är detta som borde 
framgå av planhandlingarna och inte att det är tal om en ”märkvärt lägre 
ljudnivå i stadens centrum”. 
2.6 Ekonomiska konsekvenser 
Av planbeskrivningen s. 27 framgår att ”Genomförandet av detaljplanen 
medför investeringskostnader för kommunen i form av anläggandet av gatan. I 
förslag till budget 2021-2023 avsätts totalt 85 miljoner kronor till projektet”. 
Vidare upptas att ”För att säkerställa att goda bostadsmiljöer, med hänsyn till 
trafikbuller, kan kommunen vara tvungna att genomföra och bekosta fönster- 
och dörrbyten. Kostnaden för detta redovisas i bullerutredningen och bedöms 
ligga på ca 8 miljoner kronor”. 
Vi bedömer att de redovisade investeringarna / kostnaderna är väsentligt 
underskattade eller att den begränsning som gjorts i tiden ger att den 
sammanvägda ekonomiska konsekvensen inte upptas. Vad som är avsatt i en 
budget för en avgränsad period är i sammanhanget ointressant – det är den 
totala kostnaden och investeringen från start till slut som måste presenteras. I 
en känslig fråga som denna och då de ekonomiska konsekvenserna är 
betydande så behöver kommunen redan nu komplettera och med 
transparens tillgänglig- samt offentliggöra de fullständiga ekonomiska 
konsekvenserna för projektets genomförande då detta är centralt för 
medborgarnas och de enskildas ställningstagande i frågan. Det som kommunen 
behöver utarbeta och tillgängliggöra är en tydlig bild över de sammanvägda 
kostnaderna / investeringarna omfattandes, men inte begränsat till: 
 
• Ackumulerade kostnader / investeringar hänförliga till detta projekt per 
2020-12-31 (från den tidpunkt som arbetet återupptogs efter det att 
Länsstyrelsen upphävde den tidigare planen) med förklarande poster som 
inbegriper: 
o Interna kostnader hänförliga till detta projekt (kostnader för egen personal 
som engagerats vilket är flertalet medarbetare, konferenser, representation, 
utbildning, kommunikation, information m.m.) 
o Externa kostnader hänförliga till detta projekt (kostnader för 
konsulter/rådgivare, utredningar, 
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planarbetet, marknadsföring, kommunikation m.m.) 
o Redan gjorda investeringar hänförliga till detta projekt (t.ex. förvärv av 
Kråkan 1) 
• Prognostiserade (kalkyl) kostnader / investeringar för att genomföra och 
slutföra planarbetet till den tidpunkt planen förväntas antas och vinna laga 
kraft (med hänsyn till ev. överklaganden m.m. som kan komma ske): På 
motsvarande sätt bör detta inbegripa förklarande poster som upptar: 
o Interna kostnader (kostnader för egen personal som engageras, konferenser, 
utbildning, kommunikation m.m.) 
 
Kommentar: De internt fakturerade kostnaderna för detaljplanearbete har till och med 
2021-12-31 uppgått till ca 600 000 kronor.  
 
o Externa kostnader (kostnader för konsulter/rådgivare, utredningar, 
planarbetet, marknadsföring, kommunikation m.m.) 
 
Kommentar: De externt fakturerade kostnaderna för detaljplanen (främst 
utredningskostnader) uppgår till ca 1 550 000 kronor. 
 
o Eventuella investeringar hänförliga till detta projekt som kan krävas under 
det fortsatta planarbetet. 
 
Kommentar: Det är inte planerat några ytterligare investeringar inom ramen av detaljplanen. 
Genomförandet och anläggandet av gatan beräknas uppgå till totalt ca 100 miljoner kronor. 
 
• Prognostiserade (kalkyl) totala kostnader / investeringar hänförliga till själva 
genomförandet om planen antas med härtill förklarande poster på 
motsvarande sätt – utan någon begränsning i tiden till 2023 utan till slutlig 
genomförandetidpunkt (vilket inte kan antas vara 2023). 
Detta inbegriper både interna och externa kostnader; kostnader för 
upphandling av entreprenad; investeringskostnader för anläggandet av gatan; 
investeringskostnader för en ny bro; kostnader för samtliga åtgärder som kan 
krävas (bulleråtgärder m.m.); fastighetsrättsliga kostnader inkl. ev. inlösen 
och ersättning osv.; kostnader för återställande (t.ex. återplantering av träd); ev. 
ekonomiska risker osv. 
• Slutotal av kostnader / investeringar (sammanslagning av samtliga ovan 
poster) 
 
Kommentar: Projektet bedöms kosta cirka 100 miljoner kronor. 
 
När det gäller de 8,2 MSEK som upptas för åtgärder på fastigheter enl. tabell 4 
s. 13 Bullerutredningen så är det sannolikt orimligt att förslita sig på rent 
schablonmässiga kostnader och med tanke på att det i många fastigheter 
kommer att krävas specialanpassade och ej standardmässiga lösningar så är det 
rimligt att anta att denna kostnad kommer att bli väsentligt högre. Detta måste 
således utredas, och det borde rimligen redan varit gjort redan i det här skedet, 
för varje berörd fastighet och åtgärd. 
Att fullständiga kostnader och investeringar redogörs för måste vara en 
självklarhet och att inget i detta undanhålls – annars går inte de ekonomiska 
konsekvenserna att bedöma. Välinformerade invånare ges en helt annan 
förutsättning att ta ställning i frågan nu när den aktualiseras på nytt. 
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2.7 Geoteknik 
Det är anmärkningsvärt att erforderliga geotekniska undersökningar inte har 
genomförts och det försvårar för samtliga att på ett kvalitativt sätt analysera 
och ta ställning till detaljplanen då den inte baserar sig på väsentlig fakta. Att 
även för detta område som i planbeskrivningen (s. 24/25) hänvisa till att en 
fördjupad geoteknisk undersökning kommer att genomföras senare samt att 
förstärkningsåtgärder närmast ån kan vara aktuellt är något som man som 
kommuninvånare inte kan låta sig nöjas med. 
Flera å-nära gator i kommunen har precis haft problem med stabiliteten. Hur 
vet vi att det inte blir samma här, vad konsekvenserna blir för planen i sin 
helhet och vilka åtgärder som kan komma att krävas samt kostnaderna därför? 
Ordentliga geotekniska undersökningar måste nu väldigt sent genomföras – 
bl.a. där vägen ska korsa ån, eller gå nära den och sannolikt invid ett antal 
fastigheter. Detsamma måste gälla för den nya bron och brokonstruktionen där 
sådan geoteknisk undersökning inte kan hänföras till tidpunkten för 
prospektering som det uttrycks på s. 26 i planbeskrivningen utan att detta blir 
utrett snarast möjligt och klargörs i förslaget till detaljplan inklusive 
klargörande om det föreligger någon risk för att miljökvalitetsnormerna 
inte kommer att uppfyllas. 
 
Kommentar: Sedan samrådet har en geoteknisk utredning genomförts och redovisas i 
planhandlingarna. Utredningen finns också tillgänglig i sin helhet.  
 
2.8 Gestaltning 
Att gestaltning av gator, cykelvägar, bro, stadsbild, växtlighet m.m. ännu inte 
genomförts och delges i förslaget till detaljplan är ytterligare en brist och något 
som borde utgjort del däri redan i samband med detta samrådsförfarande. Att 
så ej skett försvårar väsentligt för samtliga som tar del av förslaget till 
detaljplan och till den hörande handlingar med den konsekvensen att många 
kommuninvånare kanske inte inser vidden av de stora ingrepp och 
förändringar som planen medför och därav inte inkommer med sina 
synpunkter på detaljplanen som man annars kanske hade gjort. Inte minst med 
beaktande av samtliga de negativa konsekvenser som utpekas i 
miljökonsekvensbeskrivningen avseende statsbild och miljö (inom befintliga 
rekreationsområden m.m.) så blir gestaltning av det framtida väsentligt. 
 
Kommentar: Planhandlingarna har kompletterats med illustrationer samt information 
gällande gestaltning av den nya bron. 
 
2.9 Alternativ ej tillräckligt utredda / redovisade 
En alternativredovisning är viktig att redovisa i planbeskrivningen, den ska på 
ett tydligt sätt redovisa vilka andra alternativ som utretts och motivera varför 
de valts bort. I handlingen går det inte att hitta en tydlig motivering eller 
beskrivning av de andra vägalternativen. Trafikutredningen som legat till grund 
för valet av sträckningen borde vara en bilaga till samrådshandlingarna. 
 
2.10 Gator och Trafik 
Det övergripande resonemanget om att leda motordriven trafik från centrala 
delar i staden genom ett värdefullt naturområde, för att på så vis minska bullret 



   21 (212) 
 

  

i centrum, kan ifrågasättas. Om det är någonstans ett visst buller kan förväntas 
och koncentreras så är det i stadens mest centrala delar, för att på så vis skona 
värdefulla rekreationsmiljöer. 
Angående beskrivningen av den befintliga trafik- och bullerproblematiken på 
de centrala gatorna så kommer inte heller en relativt stor minskning av trafiken 
innebära någon större bullerminskning. En ny trafikled genom Pytteområdet 
skapar inte per automatik trygga och säkra gaturum i den centrala delen av 
staden. Ett attraktivare centrum kan skapas exempelvis genom minskad 
biltrafik överlag i Ängelholm, inte genom att skapa en ny trafikled genom ett 
grönområde. En hållbar stad med bibehållande av viktiga rekreationsstråk bör 
eftersträvas, för att eftersträva kommunens fastställda miljömål. 
I enlighet med PBL ska kommunen göra avvägningar mellan allmänna och 
enskilda intressen. I den avvägningen bör det allmänna intresset av en bevarad 
och välanvänd rekreationsyta med höga natur- och kulturmiljövärden vägas 
mot intresset för enskilda som får en genare väg. Det bör tydligt framgå vilka 
som gynnas av den nya vägen och varför det intresset ska väga tyngre än att 
bevara Pyttebroområdet. Det kan tänkas att somliga skulle uppskatta en genare 
väg – men det ska vara tydligt att det sker på bekostnad av Pyttebroområdet 
som värdefullt rekreationsområde. 
När det gäller gatans utformning har vi följande synpunkter ang. redovisade 
sektioner: I en av exempelsektionerna redovisas ett avstånd på 1,6 meter från 
körbanans ytterkant till ett skyddsvärt träd. Det framgår inte om det är mätt till 
trädets stammitt, vilket brukar vara det vanligaste. Ett skyddsavstånd på 1,6 
meter är för litet och under rekommendationerna, det krävs ett större avstånd 
för att inte skada rotsystemet. 
Ambitionen om att bevara skyddsvärda träd är god, men föreslaget avstånd 
som redovisas i sektionerna kommer troligtvis inte resultera i att trädet 
överlever. Det kan därför tänkas att gatans grundläggning och tillkommande 
slänter kommer att ha en större påverkan på naturmiljön än vad som hittills 
uppskattats och redovisats i plankartan. Det är vanligt att bevarandevärde träd 
ges ett skyddsavstånd på minst 10 m från stammitt till vägens kant för att 
säkerställa trädets fortlevnad. Det faktum att det redovisade avståndet i 
ovannämnda sektioner är så lågt som 1,6 meter innebär att man kan anta att 
träden behöver tas bort vid planens genomförande. 
I sektionerna redovisas inte en gata som är anpassad till omgivningen, utan en 
gatuutformning med stora slänter och en ordentlig uppbyggnad. Sektionerna är 
ett exempel på hur det skulle kunna se ut, men även om sektionerna inte är 
juridiskt bindande så visar de kommunens intentioner och måtten är en 
utgångspunkt för planområdets avgränsning. Med nuvarande utformning 
kommer gatan bli en tydlig barriär i området. Det faktum att även slänter 
planlagts som användningen ”GATA” i plankartan möjliggör 
att gatan kan bli bredare än vad som föreslås i planbeskrivningen. 
 
Kommentar: Eftersom att slänter tillhör vägområdet måste även dessa rymmas inom 
bestämmelsen ”GATA”.  
 
2.11 Stadsbild 
Planförslaget innebär stora negativa konsekvenser för både stadsbild och 
upplevelsen av stadsrummet medan nollalternativet bedöms medföra positiva 
konsekvenser. Detta i sig är något som borde utgöra väsentligt skäl för att 
avbryta planarbetet. Om så inte sker så behöver det fortsatta arbetet med 
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planen prioritera för väsentliga åtgärder som minimerar de negativa 
konsekvenserna på såväl stadsbild samt upplevelsen av stadsrummet. 
 
2.12 Rekreation 
När det gäller rekreation så framgår det av detaljplaneförslaget att: ”Genom 
detaljplaneförslaget säkerställs ett stråk för gång- och cykeltrafik genom 
området, men det förs även in biltrafik genom grönstråket som ersätter 
rofylldhet och relativ tystnad med trafikbuller och rörelser som kräver den 
oskyddade trafikantens uppmärksamhet”. Vi efterlyser ett tydliggörande 
avseende vad kommunen har för intentioner med platsen, kommer det 
överhuvudtaget att vara ett rekreationsområde om detaljplanen blir verklighet? 
Bullernivåerna kommer att öka markant och natur- och kulturvärden kommer 
att påverkas.  
Beträffande Hembygdsparken så upptas det i planen att: ”Naturvårdsverkets 
rekommenderade värden för rekreationsområden i tätort bedöms kunna hållas 
inom Hembygdsparken”. Hur har den här bedömningen skett? Det saknas en 
bedömning och beräkning av de nya bullernivåerna i rekreationsområdet. 
Avseende området utanför plangränserna så upptas det i detaljplanen att dessa: 
”påverkas dock positivt av planens genomförande. Planen bedöms medföra en 
minskning av trafiken i centrum, vilket öppnar upp för utvecklingsmöjligheter. 
Ett parallellt arbete pågår där en upprustning av stadsparken ska göras. På så 
vis kan platsen utvecklas med fokus på människan istället för bilar och nya 
mötesplatser kan skapas i staden.”. 
Vår synpunkt avseende detta är att de positiva effekterna utanför planområdet 
är inte relevant att nämna i det här sammanhanget. Resonemanget blir märkligt 
och inte trovärdigt. Om kommunens avsikt verkligen är att minska biltrafiken 
överlag så skulle inte en ny och genare väg genom Ängelholms värdefulla och 
unika rekreationsområde föreslagits. Det blir tydligt att grönområdet och den 
unika miljön utmed åstråket utraderas till förmån för de fordonsrörelser som 
idag leds genom de centrala gatorna i stadskärnan. Att skapa en ny trafikled 
genom grönstråket medför inte bara att det värdefulla och oåterkalleliga 
området helt förstörs, utan också att bilarna fortsättningsvis tillåts ges utökat 
utrymme i ett av Ängelholms betydelsefulla grönområden. Hur ser Ängelholms 
kommun egentligen på hållbarhet och hållbara resor? Utöver det faktum 
att det värdefulla rekreationsområdet förstörs så känns det förlegat och 
bakåtsträvande att år 2020 föreslå en ny trafikled rakt igenom ett centralt 
viktigt rekreationsstråk. Att ta bort ett sådant område för att skapa 
en trafikled som kommer att öka bilanvändandet går inte i linje med varken 
kommunala eller nationella hållbarhetsmål. 
 
Det kan ifrågasättas vilka kvaliteter resterande ytor kommer att ha efter 
projektets genomförande. Tillgången och närheten till centrala rekreationsytor 
med kulturhistoriskt värdefulla inslag är och kommer på sikt fortsätta att vara 
en mycket viktig tillgång för såväl Ängelholms invånare som besökare till 
kommunen. Ett bevarande av Pytteobrområdet är en förutsättning för den 
övriga stadens fortsatta utveckling och attraktivitet. Genom att bevara den här 
typen av grönområde frigörs också andra ytor av lägre kvalitet för framtida 
exploatering. Rekreationsområdet är unikt för Ängelholm och en förutsättning 
för kommunens tillväxt och utveckling. Även Pyttebron manifesterar en 
historisk utveckling och förtäljer en viktig del av kommunens historia. 
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2.13 Verksamheter och övrig bebyggelse 
Vi anser inte att planen på ett bra sätt löser trafiksituationen invid båtstugorna 
genom nuvarande konstruktion i syfte att bevara ett antal skyddsvärda träd 
som sannolikt kommer att dö i enlighet med det som upptas under punkt 2.19 
nedan. Båtstugorna med omgärdande miljö har ett stort värde och vi anser 
att detta skall bevaras i sin nuvarande form. Här bör en helt annan lösning 
utarbetas. 
 
Kommentar: Planen har reviderats och båtstugorna bedöms nu kunna stå kvar. 
 
2.14 Miljömål 
Vi instämmer inte i att planens påverkan på miljömålet God bebyggd miljö 
generellt sett är positiv. Planen innebär försämrad trafiksäkerhet och ökat 
buller i och omkring de områden där vägen byggs. Samtidigt finns inga 
garantier för att trafiksäkerheten blir bättre i de områden där trafiken minskar. 
Bullerminskningen i centrum blir marginell. Om trafiken minskar med hälfte 
minskar bullret endast med 3 dB, vilket är en förändring som är precis märkbar 
för människan. 
 
Kommentar: Bullernivåerna i stadskärnan, främst norra delen av Storgatan 
bedöms få en bullerminskning på mer än 10 dB. Planhandlingarna har 
kompletterats med denna information. 
 
2.15 Sociala konsekvenser 
I planbeskrivningen på sidan 27 hävdas att planen möjliggör nya mötesplatser 
utanför planområdet, främst i anslutning till Ängelholms stadspark, men det 
finns faktiskt inget i denna plan som garanterar att det utvecklas några 
mötesplatser där. Det finns heller inget som hindrar att de utvecklas utan den 
här planen. Planbeskrivningen hävdar också att växthustomten är under 
upprustning för att skapa nya mötesplatser. Om nu trafiken vid Stadsparken är 
ett problem som försvårar för mötesplatser där, hur kan det då komma 
sig att trafiken inte kommer att bli ett problem för parken på växthustomten? 
Vidare står det i planbeskrivningen att detaljplanen ökar tillgängligheten till 
stationen och havet, vilket ses som positivt ur ett socialt perspektiv. Det 
stämmer inte. Planen ökar kanske tillgängligheten till stationen och havet för 
dem som kör bil, men den minskar tillgängligheten för dem som går och 
cyklar. 
 
2.16 Avsaknad av genomförd barnkonsekvensanalys 
Av planbeskrivningen s. 6 framgår att ”Kommunstyrelsen beslutade 2019- 10-
16 (KS § 187) att meddela positivt planbesked för Ängelholm 3:28 m fl, uppdra 
åt Samhällsbyggnadsnämnden att pröva planläggning av området samt att 
barnkonventionen och barnperspektivet ska beaktas och dokumenteras i 
planarbetet.”. Barnkonventionen omnämns även på sidan 27. 
Planen innebär att de barn och ungdomar som idag har en säker, bilfri väg 
genom Pyttebroområdet när de ska till skolan (Rebbelbergaskolan, 
Kungsgårdsskolan, Ängelholms Montessoriskola), innebandyhallen, 
tennishallen, scoutgården, stranden med mera förlorar det och i stället ska 
samsas med biltrafiken. Det framgår inte någon information som styrker att en 
barnkonsekvensanalys genomförts. Om det inte har gjorts så behöver det 
göras. 
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2.17 Riksintresse friluftsliv och naturvård 
Vi anser att planen kommer att orsaka stora skador på riksintressena för 
friluftsliv och naturvård. 
2.18 Naturvärden och kulturmiljöer 
Planen kommer att förstöra ett område med stora natur- och kulturvärden. 
Kommunen har inte inventerat naturen tillräckligt. Det framstår som lite löjligt 
att det flera gånger i planbeskrivningen skrivs att träd som fälls kan 
kompenseras med att nya träd planteras. Det tar 50-100 år för träd att växa till 
den storlek som de större träden i Pyttebroområdet har. Under den tiden 
hinner de växter och djur som behöver de stora träden dö. 
Enligt planbeskrivningen sidan 21 har planförslaget anpassats så att träd 3,4,5,6 
och 7 kan stå kvar genom att gång- och cykelvägen viker av från huvudgatan 
och skapar ett mellanrum mellan gata och GCväg, vilket möjliggör trädens 
bevarande. Detta stämmer inte. Det utrymme som träden får är så smalt att en 
stor del av deras rötter kommer att skadas. Två av dem är dessutom bokar och 
de är mycket känsliga för förändringar i omgivningen. 
Av planen framgår vidare (se fig. 8) att ”Planområdet kommer att inkräkta på 
fastigheten Kråkan 1, vilken ägs av kommunen”. Hur stort blir intrånget på 
fastigheten? Om intentionen verkligen är att bevara den kulturhistoriskt 
värdefulla byggnaden på fastigheten Kråkan 1 så bör byggnaden förses med 
rivningsförbud samt skydds- och varsamhetsbestämmelser i plankartan. Utöver 
Kråkan 1 så finns det ytterligare andra kulturhistoriskt värdefulla byggnader 
och miljöer inom området. Detaljplanen behöver på ett tydligare och 
betydligt bättre sätt klargöra för vilken påverkan, direkt eller indirekt, som 
planen medför och dess konsekvenser avseende kultur och miljö samt åtgärder 
för dess bevarande och om planens eventuella genomförande innebär att 
kulturvärden och/eller omistlig miljö påverkas, att det allmänna intresset inte 
tillvaratas m.m. 
 
Kommentar: Planhandlingarna har kompletterats med resonemang kring påverkan på 
naturmiljö och friluftsliv. 
 
Privatperson, 2021-11-22 
Det är direkt olämpligt att styra mer biltrafik in i centrum via 
Pytteleden. Om någon väg ska byggas är det lämpligare att 
denna går via södra utmarken och väster om järnvägen bort till 
banskolan för då kan parkeringen vid banskolan även användas 
av tågpendlare. 
I framtiden ska det ju även anläggas en golfbana i 
Sibirienskogen väster om järnvägen. Om någon ny bro ska 
byggas är det lämpligt att denna blir över Rönneå i 
Skälderviken för att avlasta stan från trafik norrifrån. Pyttebron 
och området runtomkring är det finaste rekreationsområdet i 
hela Engelholm som ni kommer att förstöra för all framtid. 
 
Kommentar: Alternativa lösningar finns redovisade i planbeskrivningen och 
miljökonsekvensbeskrivningen. Kommunen bedömer att Klippanvägens förlängning är den 
bästa lösningen för att minska trafiken i stadskärnan.  

 
Privatperson, 2021-11-23 
Klippanvägens förlängning genom Pyttebroområdet är en dålig 
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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. 
Anser dessutom att det är direkt odemokratiskt att inte följa den 
folkomröstning som genomförts. 
 
Kommentar: Alternativa lösningar finns redovisade i planbeskrivningen och 
miljökonsekvensbeskrivningen. Kommunen bedömer att Klippanvägens förlängning är den 
bästa lösningen för att minska trafiken i stadskärnan.  

 
Privatperson, 2021-11-23 
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. 
 
Kommentar: Alternativa lösningar finns redovisade i planbeskrivningen och 
miljökonsekvensbeskrivningen. Kommunen bedömer att Klippanvägens förlängning är den 
bästa lösningen för att minska trafiken i stadskärnan.  
 
Privatperson, 2021-11-23 
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. 
 
Kommentar: Alternativa lösningar finns redovisade i planbeskrivningen och 
miljökonsekvensbeskrivningen. Kommunen bedömer att Klippanvägens förlängning är den 
bästa lösningen för att minska trafiken i stadskärnan.  
 
 
Privatperson, 2021-11-23 
Vill ej att grönområdet runt bron ska försvinna!!! 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad. 
 
Fastighetsägare till fastigheten Akvarellen 3, 2021-11-23 
Kvalificerat vansinne 
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Kommentar: Synpunkten är noterad. 
 
Privatperson, 2021-11-23 
Som nyinflyttad till Ängelholm ifrågasätter jag motivationen till att 
bygga den nya väg (Klippanvägens förlängning) som här 
planeras. Efter att ha läst relevant dokumentation samt gjort 
egna erfarenhetsmässiga bedömningar har jag kommit till 
följande slutsatser: 
1. Miljökonsekvensutredningen pekar på att ett nollalternativ är 
att föredra. 
 
Kommentar: En viktig aspekt i denna bedömning är att miljökonsekvensbeskrivningen är 
avgränsat till planområdet. De negativa effekter som uppstår inom planområdet bedöms 
vägas upp av de positiva effekterna för till exempel stadskärnan.  
 
2. En analys av hur denna detaljplan förhåller sig till Vision 
Ängelholm gör det svårt att se hur denna detaljplan understödjer 
den visionen (t ex med fokus på hav och natur, gång-, cykel- och 
kollektivtrafik, med mera). Detaljplanen verkar i motsatt riktning 
mot visionen. 
 
Kommentar: Syftet med detaljplanen är att förbättra tillgängligheten för både gång- och cykel, 
bil och kollektivtrafik. 
 
3. Ängelholm har inte något trafikproblem, och kommer inte ha 
det heller. Det finns knappt någon trafik värt att tala om. Jag 
flyttade senast från DC Metro area i USA, har en bostad i 
sydvästra Florida och har relativt nyligen bott i Victoria, BC 
(Kanada) samt Kuala Lumpur, Malaysia. I ljuset av min 
erfarenhet framstår alla argument som baseras på att "lösa 
trafikproblem" som löjeväckande nonsens. Pyttleden är en 
"lösning" på ett "problem" som inte existerar. 
Jag uppskattar verkligen Ängelholms småstadskaraktär. Det är 
värt att bevara, och gör Ängelholm, med sin närhet till ett 
storstadsområde (Helsingborg), till ett mycket attraktivt 
alternativ för de som uppskattar småstäder. Det vore ett 
misstag att utveckla staden i motsatt riktning, vara sig det gäller 
nya vägar, byggande av höghus eller andra projekt som riskerar 
förändra stadens karaktär. 
 
Satsa i stället på att utveckla området kring stationen för att 
erbjuda både boende och lokaler för affärsverksamhet. Kanske 
också ett framtida Campus? Jag är VD för ett företag på Berga 
och skulle gärna överväga en omlokalisering om det fanns 
lämpliga lokaler på gångavstånd från stationen. Det vore ett 
projekt som skulle gynna staden långsiktigt. Att bygga 
Pytteleden framstår däremot som bakåtsträvande, 
ogenomtänkt, svårbegripligt och visionslöst. Det utgör därmed 
också ett slöseri med skattemedel. I Ängelholm bör vi satsa på 
annan infrastruktur inriktad på kompetensförsörjning, 
affärsutveckling och en attraktiv närmiljö. Trafikprojekt som det 
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föreslagna luktar sjuttital och gammalt förlegat tänkande. 
 
Jag noterar att det politiska parti jag alltid röstat på av någon 
oförklarlig anledning stödjer detta projekt. De kommer inte få 
min röst i framtida kommunalval om inte positionen förändras 
och jag kan se tecken på tidsenligt och framåtriktat tänkande. 
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Privatperson, 2021-11-23 
jag tycker följande att politikerna borde bli bättre på att ta 
hänsyn till vanliga människors vilja att vilja ha pytteliten kvar som 
den är Ängelholm behöver grön områden och inte bara betong 
asfalt överallt ska det vara så svårt för politikerna att begripa 
det ingen utbyggning av pytteliten låt den vara ifred vi behöver 
naturen inpå oss det är viktigt för naturen kan inte åter upp 
byggas igen 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad. 
 
Privatperson, 2021-11-23 
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. 
 
Kommentar: Alternativa lösningar finns redovisade i planbeskrivningen och 
miljökonsekvensbeskrivningen. Kommunen bedömer att Klippanvägens förlängning är den 
bästa lösningen för att minska trafiken i stadskärnan.  
 
 
Privatperson, 2021-11-23 
Även om jag bor en bit bort cyklar jag ofta på pytteleden. 
En sak som jag har undrat över är- var ska alla bilar parkera? 
Det blir ju fler bilar om man bygger en bilväg. 
Alla varma sommardagar kör alla bilar runt runt o letar P-platser. 
Alla gator och P-platser är fulla. 
Jag blir så ledsen när fina cykelstråk försvinner 
 
Kommentar: Detaljplanen möjliggör nya parkeringsplatser vid idrottshallen. Utanför 
planområdet planeras det nya parkeringshus i Stationsområdet.  
 
Privatperson, 2021-11-23 
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. 
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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. 
 
Vi som är boende på Storgatan från Pytteledsrondellen och 
norrut har mycket trafik redan, Storgatan är en ”genväg” för bilar 
norrifrån vilket vi anar inte kommer att minska då folks 
beteende inte ändras. 
 
Kommentar: Alternativa lösningar finns redovisade i planbeskrivningen och 
miljökonsekvensbeskrivningen. Kommunen bedömer att Klippanvägens förlängning är den 
bästa lösningen för att minska trafiken i stadskärnan.  
 

 
Privatperson, 2021-11-23 
Klippanvägens förlängning genom Pyttebroomådet är en dålig 
kortsiktig lösning. 
Detta kommer bara att leda till två trafikerade leder i centrum. 
Dessutom ökar bullret i i grönområden vid bron och i den nya 
parken. 
Kommunen har inte gjort tillräckliga utredningar kring andra mer 
långsiktiga alternativ såsom en en ringled, bro vid Varvsvägen 
elleråtgärder för att minska biltrafiken. 
Man anger på skylt i Stadsparken att trafiken på 
Havsbadsvägen ska minska, men det gäller ju inte hela 
Havsbadsvägen eftersom Klippanvägstrafiken mynnar ut på 
Havsbadsvägen FÖRE undergången för järnvägen. 
Med kommunens förslag finns då fortfarande bara en 
undergång till Havsbaden  
 
(Yttrandet innehåller även ett tidningsutklipp om vinterbad) 
 

Kommentar: Alternativa lösningar finns redovisade i planbeskrivningen och 
miljökonsekvensbeskrivningen. Kommunen bedömer att Klippanvägens förlängning är den 
bästa lösningen för att minska trafiken i stadskärnan.  
 
 
Privatperson, 2021-11-23 
Klippanvägens förlängning genom Pyttebroområdet är en dålig 
kortsiktig lösning. 
Vi behöver inte fler bilvägar utan behålla/mer grönområden som 
dom vi har runt ån. Dom bilder som redovisats är mycket 
vilseledande och inte en möjlighet att få in väg o cykelväg utan 
mycket stor inverkan på träd och terräng. 
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. 
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Kommentar: Alternativa lösningar finns redovisade i planbeskrivningen och 
miljökonsekvensbeskrivningen. Kommunen bedömer att Klippanvägens förlängning är den 
bästa lösningen för att minska trafiken i stadskärnan.  

 
Fastighetsägare till Lönnen 8, 2021-11-23 
Förläng Banskolevägen till nya viadukten vid Sibirienvägen så 
är allt fix o färdigt. Kostar inte många kronor. Hur svårt kan det 
vara för politiker att förstå? Trots att jag varit medlem i M i 50 år 
är min förhoppning att S vinner valet så vi blir av med nuvarande 
radarstyrda individer. Ingen nämnd och ingen glömd 
 
Kommentar: En sådan lösning är utrett i samband med Västra Länken och finns redovisat 
i planhandlingarna. Effekterna för centrumgatorna i en sådan lösning bedöms som mycket 
små. Kostnaden är bedömd till ca 43 miljoner kronor.  

 
Privatperson, 2021-11-22 
JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN 
Vi behöver BILFRIA stråk 
 
Blir ett intrång i vår stadsmiljö där bla grönområden och djurlivet ska bevaras. 
Negativ miljö och hälsopåverkan framför allt för boende i området. 
 
Stadens livsnödvändiga gröna puls / stråk över Rönneå för gående och 
cyklister.  
För att sdean välja åt vilket väderstreck man vill fortsätta i… 
INGEN PLATS för biltrafik = inte många meter mellan Rönneå och 
tomtgränserna. 
Pyttebron nyttjas nästan alla dygnets timmar ..bla av barn i alla åldrar 
(förskola/skola) 
Rastning av husdjur, ta sig till och från jobbet, handla om man inte har bil, 
besöka bla Hembygdsparken, UpZone, Tullakrok och Rebbelberga mm, div 
idrottsföreningar som tränar där, 
Engelholms Vandringsförening passerar där flera gånger i veckan. 
 
För äldre och handikappade är det en skön, lugn och svalkande oas. 
Den lummiga och natursköna leden längs Rönneå tar oss vidare till stranden, 
havet, hamnen och skogen. 
Pyttebron och Pytteleden är GULD värd. 
Kommunen säger och skriver i ALLA sina inlägg att de vill minska trafiken i 
och genom stan. Jag/vi får inte ihop den ekvationen. 
Det kommer bli ännu VÄRRE om ev Klippanvägens förlängning och 
kommunhuset med alla sina verksamheter med många anställda och besökare 
till kommunhuset ska köra igenom stan. 
 
Kommentar: Syftet med Klippanvägens förlängning är att leda trafiken bort från 
stadskärnan och minska trafikbelastningen på främst Skolgatan och Nybron. 
Trafikutredningarna visar att ett genomförande av detaljplanen ger god effekt på 
trafikminskningen.  
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Om POLITIKERNA TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG… så 
bygg Stadshuset & Campus Ängelholm & ev annan skolverksamhet på 
Tekniska kontorets / Batterifabrikens parkering. 
Behöver då INTE flytta byssområdet 50-100 meter (för att få plats med 
stadshuset) till en betydligt mindre yta söder om jvg-stationen.  
Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl a hållplatser för de gröna bussarna, de 
gula bussarna, för ersättningsbussarna samt handikapp p-platser, hämta upp & 
släppa av platser, taxi platser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, pumpa 
däckmöjligheter, cykelplatser, elcykel & elbil platser, Pyttetåget och att gående 
samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att vistas i. 
 
Kommentar: En placering av stadshusen på Tekniska kontorets eller Batterifabrikens 
parkering bedöms inte påverka trafikflödena nämnvärt och hanteras inte inom ramen av 
denna detaljplan.  
Placeringen av busstorget hanteras inte inom ramen av denna detaljplan men 
dimensioneringen av nytt busstorg har utretts, där man även har tagit höjd för framtida 
trafikökning. Det kanske upplevs litet jämfört med befintligt busstorg, men befintligt 
busstorg är överdimensionerat och tar upp mer yta än vad som behövs. Strukturen på 
Stationsområdet var bestämt innan man beslutade att lokalisera nytt stadshus där. Flytt av 
busstorg föranleds alltså inte av stadshusets placering, utan planeras att ske oavsett. 
 
Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. 
Säkerheter, tryggheter och framkomligheten för bl.a. pendlare och passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand!!! 
Många ängelholmare vill fortsätta och ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söker och strävar 
efter. 
Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta…den är mycket 
omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och med 
Kattegattsleden.  
Bahnhofs parkering kan bli en FÖRLÄNGNING av Järnvägsparken med t ex 
ute-väntsplatser, lekplats, ute-gym, hundrastgård, SKOLGÅRD och food 
trucks. 
En stor arbetsplats som kommunen skulle annars kunna byggas vid ev 
kommande pågatåg station söder som Ängelholm som även RögleBK hade 
önskat. 
Eller enklast och minst uppseendeväckande BARA bygg (på höjden=populärt i 
stna) mer eller mindre på BEFINTLIG PLAST, 
Som nästan alla ängelholmare TYCKER OCH VILL. 
 
Kommentar: Frågorna kan inte hanteras inom ramen av denna detaljplan. 
 
Varför tror ni 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 storstadspult som många andra orter har. 
Vi GILLAR/ÄLSKAR görnskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, friheten, 
småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, havet och alla 
GÅNG & CYKELSTRÅK inkl Pyttebron. 
Ja listan kan göras lång… 
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FÖRSTÅR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad.  

 
Privatperson, 2021-11-23 
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: Alternativa lösningar finns redovisade i planbeskrivningen och 
miljökonsekvensbeskrivningen. Kommunen bedömer att Klippanvägens förlängning är den 
bästa lösningen för att minska trafiken i stadskärnan.  
 
Privatperson, 2021-11-23 
Med tanke på att Ängelholm är en småstad med den vackra 
Rönneån och naturmiljö som går igenom staden vill jag 
överhuvudtaget 
inte ha en bilväg genom det området. 
Jag fattar inte varför moderaterna (Robin H och hans gäng) vill 
bygga fastigheter på varje ledig plats i staden. 
Vi lever i en miljö som har fått mycket stryk och då tycker jag att 
vi försöker bevara det som finns kvar. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad.  

 
Privatperson, 2021-11-23 
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. 
 
Kommentar: Alternativa lösningar finns redovisade i planbeskrivningen och 
miljökonsekvensbeskrivningen. Kommunen bedömer att Klippanvägens förlängning är den 
bästa lösningen för att minska trafiken i stadskärnan.  
 
Privatperson, 2021-11-23 
Klippanvägens förlängning genom Pyttebroområdet är en dålig 
och kortsiktig lösning som förstör i centrumkärnans värdefulla 
naturområden. Ett klart bättre alternativ på både lång och kort 
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sikt är att bygga en ringled söderut via Banskolevägen till 
Sibirienvägen. På detta sätt löser man också ett idag allvarligt 
problem med att det endast finns en bilväg för utrymning av det 
stora ökande bostadsområdet Havsbaden/Parallelltrapetsen! 
Vad händer vid ev naturkatastrofer typ skogsbrand, hastig 
höjning av havsvattennivån etc? Eller ett godståg med farligt 
gods som spårar ur på Havsbadstunneln? Har riskbedömning 
gjorts för evakuering av hela området väster om stranden inkl. 
stranden? 
 
Kommentar: Alternativa lösningar finns redovisade i planbeskrivningen och 
miljökonsekvensbeskrivningen. Kommunen bedömer att Klippanvägens förlängning är den 
bästa lösningen för att minska trafiken i stadskärnan.  
 
Privatperson, 2021-11-24 
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. 
 
Kommentar: Alternativa lösningar finns redovisade i planbeskrivningen och 
miljökonsekvensbeskrivningen. Kommunen bedömer att Klippanvägens förlängning är den 
bästa lösningen för att minska trafiken i stadskärnan.  
 
Privatperson, 2021-11-24 
Klippanvägens förlängning genom Pyttebroområdet är en dålig 
lösning. Jag anser att en ringled vore ett bättre alternativ. Ställer 
mig också frågande till hur man tänker med bara en riktig väg ut 
från hela havsbadsområdet.. 
 
Kommentar: Alternativa lösningar finns redovisade i planbeskrivningen och 
miljökonsekvensbeskrivningen. Kommunen bedömer att Klippanvägens förlängning är den 
bästa lösningen för att minska trafiken i stadskärnan.  
 
Privatperson, 2021-11-24 
Hutlöst att förstöra ett fint grönområde med den fina Pyttebron 
för att bilar ska kunna köra där! 
Ta hänsyn till människor mer än bilar! 
 
Kommentar: Synpunkt är noterad.  
 
Privatperson, 2021-11-24 
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 
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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. 
 
Kommentar: Alternativa lösningar finns redovisade i planbeskrivningen och 
miljökonsekvensbeskrivningen. Kommunen bedömer att Klippanvägens förlängning är den 
bästa lösningen för att minska trafiken i stadskärnan. .  
 
 
Privatperson, 2021-11-24 
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. 
 
Kommentar: Alternativa lösningar finns redovisade i planbeskrivningen och 
miljökonsekvensbeskrivningen. Kommunen bedömer att Klippanvägens förlängning är den 
bästa lösningen för att minska trafiken i stadskärnan. .  
 
Privatperson, 2021-11-24 
Meningslös förflyttning av bilväg in i centrum, bara några 
hundratal meter längre bort. 
Finns det verkligen inga politiker i Ängelholm som har någon 
koll hur andra städer gör ringvägar 
runtom i stället för att dra in trafiken mitt i stan. Landskrona 
gjorde det redan för mer än 30 år sedan. 
Alla politikerna blev tydligen överens efter den fina bjudningen 
på Tylöhus för skattebetalarnas pengar. 
Sunt förnuft och ett bättre omdöme kan vi nog inte förvänta oss 
här i Ängelholm tyvärr. 
 
Kommentar: Alternativa lösningar finns redovisade i planbeskrivningen och 
miljökonsekvensbeskrivningen. Kommunen bedömer att Klippanvägens förlängning är den 
bästa lösningen för att minska trafiken i stadskärnan. .  
 
Privatperson, 2021-11-25 
Hänsyn till naturen bör gå före Klippanvägen förlängning. Det 
finns andra lösningar från parkeringen vid Klitterhus över 
Rönneå i Skälderviken. 
 
Kommentar: Alternativa lösningar finns redovisade i planbeskrivningen och 
miljökonsekvensbeskrivningen. Kommunen bedömer att Klippanvägens förlängning är den 
bästa lösningen för att minska trafiken i stadskärnan. .  
 
Fastighetsägare till fastigheten Domherren 11, 2021-11-25 
Länsstyrelsen har mitt överklagande med diarienr: 403-17938- 
2014 sedan tidigare och jag vidhåller mina synpunkter i detta 
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överklagande. 
Klippanvägens förlängning genom Pyttebroområdet är en 
mycket dålig och mycket kortsiktig lösning! 
 
Kommentar: Det är inte möjligt att i detta skede överklaga detaljplanen, detta kan göras 
först efter antagande. I övrigt noteras synpunkten.  
 
Privatperson, 2021-11-25 
Vi har haft en folkomröstning om detta och ni väljer att köra över 
vad folkomröstning kom fram till. Ni är inte trovärdiga. 
 
Kommentar: Synpunkt noterad.  
 
Privatperson, 2021-11-25 
JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN 
Vi behöver BILFRIA stråk 
 
Blir ett intrång i vår stadsmiljö där bla grönområden och djurlivet ska bevaras. 
Negativ miljö och hälsopåverkan framför allt för boende i området. 
 
Stadens livsnödvändiga gröna puls / stråk över Rönneå för gående och 
cyklister.  
För att sdean välja åt vilket väderstreck man vill fortsätta i… 
INGEN PLATS för biltrafik = inte många meter mellan Rönneå och 
tomtgränserna. 
Pyttebron nyttjas nästan alla dygnets timmar ..bla av barn i alla åldrar 
(förskola/skola) 
Rastning av husdjur, ta sig till och från jobbet, handla om man inte har bil, 
besöka bla Hembygdsparken, UpZone, Tullakrok och Rebbelberga mm, div 
idrottsföreningar som tränar där, 
Engelholms Vandringsförening passerar där flera gånger i veckan. 
 
För äldre och handikappade är det en skön, lugn och svalkande oas. 
Den lummiga och natursköna leden längs Rönneå tar oss vidare till stranden, 
havet, hamnen och skogen. 
Pyttebron och Pytteleden är GULD värd. 
Kommunen säger och skriver i ALLA sina inlägg att de vill minska trafiken i 
och genom stan. Jag/vi får inte ihop den ekvationen. 
Det kommer bli ännu VÄRRE om ev Klippanvägens förlängning och 
kommunhuset med alla sina verksamheter med många anställda och besökare 
till kommunhuset ska köra igenom stan. 
 
Kommentar: Syftet med Klippanvägens förlängning är att leda trafiken bort från 
stadskärnan och minska trafikbelastningen på främst Skolgatan och Nybron. 
Trafikutredningarna visar att ett genomförande av detaljplanen ger god effekt på 
trafikminskningen.  
 
Om POLITIKERNA TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG… så 
bygg Stadshuset & Campus Ängelholm & ev annan skolverksamhet på 
Tekniska kontorets / Batterifabrikens parkering. 
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Behöver då INTE flytta byssområdet 50-100 meter (för att få plats med 
stadshuset) till en betydligt mindre yta söder om jvg-stationen.  
Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl a hållplatser för de gröna bussarna, de 
gula bussarna, för ersättningsbussarna samt handikapp p-platser, hämta upp & 
släppa av platser, taxi platser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, pumpa 
däckmöjligheter, cykelplatser, elcykel & elbil platser, Pyttetåget och att gående 
samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att vistas i. 
 
Kommentar: En placering av stadshusen på Tekniska kontorets eller Batterifabrikens 
parkering bedöms inte påverka trafikflödena nämnvärt och hanteras inte inom ramen av 
denna detaljplan.  
Placeringen av busstorget hanteras inte inom ramen av denna detaljplan men 
dimensioneringen av nytt busstorg har utretts, där man även har tagit höjd för framtida 
trafikökning. Det kanske upplevs litet jämfört med befintligt busstorg, men befintligt 
busstorg är överdimensionerat och tar upp mer yta än vad som behövs. Strukturen på 
Stationsområdet var bestämt innan man beslutade att lokalisera nytt stadshus där. Flytt av 
busstorg föranleds alltså inte av stadshusets placering, utan planeras att ske oavsett. 

 
Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. 
Säkerheter, tryggheter och framkomligheten för bl.a. pendlare och passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand!!! 
Många ängelholmare vill fortsätta och ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söker och strävar 
efter. 
Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta…den är mycket 
omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och med 
Kattegattsleden.  
Bahnhofs parkering kan bli en FÖRLÄNGNING av Järnvägsparken med t ex 
ute-väntsplatser, lekplats, ute-gym, hundrastgård, SKOLGÅRD och food 
trucks. 
En stor arbetsplats som kommunen skulle annars kunna byggas vid ev 
kommande pågatåg station söder som Ängelholm som även RögleBK hade 
önskat. 
Eller enklast och minst uppseendeväckande BARA bygg (på höjden=populärt i 
stna) mer eller mindre på BEFINTLIG PLAST, 
Som nästan alla ängelholmare TYCKER OCH VILL. 
 
Kommentar: Frågorna kan inte hanteras inom ramen av denna detaljplan. 
 
Varför tror ni 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 storstadspult som många andra orter har. 
Vi GILLAR/ÄLSKAR görnskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, friheten, 
småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, havet och alla 
GÅNG & CYKELSTRÅK inkl Pyttebron. 
Ja listan kan göras lång… 
FÖRSTÅR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad.  
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Privatperson, 2021-11-28 

Kära politiker! 
Det är nu 2021 och tillståndet för vår jord har radikalt förändrats 
sedan förslaget om Pytteleden väcktes för nu många, många år 
sedan. 
Som beslutsfattare har var och en av våra politiker ett 
oåterkalleligt stort ansvar för kommande generationer 
Barn och ungdomar över hela vår jord manifesterar och vädjar 
till beslutsfattare att värna vårt klimat. 
Låt Ängelholm bevara sin hälsobringande miljö och låt bli att 
bygga Pyttebron och gångvägen vara orörda. 
OM ni bygger träden och anlägger bilväg undrar jag VEM av er 
som personligen kommer att stå för att det var just DU som 
svek våra barn och ungdomar? 
Undersökningar visar att klimathotet är ungdomars största 
rädsla inför framtiden. 
Det är stort att kunna nå ja och ändra åsikt. 
 
Kommentar: Synpunkt noterad. 
 
Privatperson, 2021-11-28 

Klippanvägens förlängning genom Pyttebroområdet är en usel 
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, vilket är 
modernare, trevligare o hälsosammare lösning för de boende i 
Ängelholm. 
Gör nu inte om misstaget som det felplacerade badhuset vilket 
majoriteten av Ängelhom ville ha vid isstadion. Vi hade då haft 
ett modernt o samlat idrottscenter. 
Svälj stoltheten o gör rätt!!! 
 
Kommentar: Alternativa lösningar finns redovisade i planbeskrivningen och 
miljökonsekvensbeskrivningen. Kommunen bedömer att Klippanvägens förlängning är den 
bästa lösningen för att minska trafiken i stadskärnan. 
 
Privatperson, 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 
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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. 
 
Kommentar: Alternativa lösningar finns redovisade i planbeskrivningen och 
miljökonsekvensbeskrivningen. Kommunen bedömer att Klippanvägens förlängning är den 
bästa lösningen för att minska trafiken i stadskärnan. 
 
Fastighetsägare till fastigheten Rödspättan 11, 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. 
 
Kommentar: Alternativa lösningar finns redovisade i planbeskrivningen och 
miljökonsekvensbeskrivningen. Kommunen bedömer att Klippanvägens förlängning är den 
bästa lösningen för att minska trafiken i stadskärnan. 
 
Fastighetsägaren Pannån 6, 2021-11-28 

Det räcker tydligen inte med ett massivt motstånd mot denna 
bilväg, en folkomröstning och ett val (2014) som helt avgjordes 
av frågan, för att ledande politiker ska förstå. 
• Att bygga en bilväg genom detta område ger bestående 
skador på naturen som förvandlar en lummig oas till ett 
signalvärde där man tydligt visar att biltrafiken viktigare än den 
bör vara. Politikerna har redskapen för att hindra denna 
utveckling. 
• Att luta sig mot en utredning med perspektivet var vi ska göra 
av bilåkandet ger ju ett felaktigt ingångsvärde. Jag yrkar på att 
en utredning görs med inriktningen; hur minskar vi bilåkandet i 
Ängelholm. 
• Att när väl behovet av en ny bilväg är stort så är det lätt att 
notera allt annat än samma motstånd mot en förlängning av 
Varvsvägen, över ån och anslutning till Reningsverksvägen. 
Hela Bjärehalvön hade fått en smidigare anslutning till station 
och dess nya bostadsområde. Kombinerat med en reglering av 
trafiken över Nybron, kommer även bilar norrifrån att välja 
Varvsvägen. 
• Att få bort biltrafiken på Skolgatan förbi Stadsparken kan 
göras redan idag. Stäng av sträckan för bilar (eventuellt tillåt för 
buss och bygg bussfälla). Led bilarna från korsningen 
Skolgatan-Storgatan-Nybrogatan norrut på Storgatan. Valet var 
man tar sig ut på Östergatan, via Vaktgatan eller Bruksgatan, 
kan antingen bilisten själv avgöra eller så reglerar skyltar detta. 
Samma färdväg i andra riktningen. 
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• Att tillåta bussar enligt ovan öppnar för att flytta den busshållplats som nu 
ligger vid Nybron, till Skolgatan i höjd med 
Stadsparken. Just nu bromsas trafiken upp i korsningen 
Skolgatan-Storgatan-Nybrogatan då många får vänta vid 
vänstersväng eller blir stående vid nuvarande busshållplats. 
 
Kommentar: Alternativa lösningar finns redovisade i planbeskrivningen och 
miljökonsekvensbeskrivningen. Kommunen bedömer att Klippanvägens förlängning är den 
bästa lösningen för att minska trafiken i stadskärnan. 
 
Fastighetsägare till fastigheten Kastanjen, 2021-11-29 

Jag vänder mig mot en utbyggnad enligt , detaljplan för 
Ängelholm 3:28 m.fl, Centrum-Nybroområdet, Ängelholm, 
Ängelholms kommun. 
Detta kommer vid genomförande att påverka vår fastighet 
negativt. Bl a med ökat buller, ökad luftförorening, ökade 
vibrationer, samt minska värdet på vår fastighet. 
Förslaget att eventuellt öppna Garvaregatan för ökad trafik ser 
vi som en stor nackdel. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad. 
 
Fastighetsägare till fastigheten Kastanjen, 2021-11-29 

Jag vänder mig mot en utbyggnad enligt , detaljplan för 
Ängelholm 3:28 m.fl, Centrum-Nybroområdet, Ängelholm, 
Ängelholms kommun. 
Detta kommer vid genomförande att påverka vår fastighet 
negativt. Bl a med ökat buller, ökad luftförorening, ökade 
vibrationer, samt minska värdet på vår fastighet. 
Förslaget att eventuellt öppna Garvaregatan för ökad trafik ser 
vi som en stor nackdel. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad. 
 
Fastighetsägare till fastighet Rödspättan 11, 2021-11-29 

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. 
 
Kommentar: Alternativa lösningar finns redovisade i planbeskrivningen och 
miljökonsekvensbeskrivningen. Kommunen bedömer att Klippanvägens förlängning är den 
bästa lösningen för att minska trafiken i stadskärnan. 
 
Privatperson, 2021-11-30 
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Klippans förlängning genom Pyttebroområdet är en dålig 
lösning. Det förstör ett område för promenad och cykling utan 
biltrafik. Kommunen bör arbeta fram en långsiktig lösning med 
allmänna kommunikationer och cykelvägar istället för att 
förstöra Pyttebroområdet. 
 
Kommentar: Alternativa lösningar finns redovisade i planbeskrivningen och 
miljökonsekvensbeskrivningen. Kommunen bedömer att Klippanvägens förlängning är den 
bästa lösningen för att minska trafiken i stadskärnan. 
 
Privatperson, 2021-12-01 

Bevara vårt natursköna närområde, som alla kan nå till. 
Ängelholms trafik står inte still i timmar. 
TÄNK på vår MILJÖ våra barn och barnbarn vår framtid 
 
Kommentar: Synpunkt noterad. 
 
Privatperson, 2021-12-01 

Alla använder detta natursköna område. 
Trafik får ni ha någon annanstans. 
 
Kommentar: Synpunkt noterad. 
 
Fastighetsägare till fastighet Tallen 5, 2021-12-01 

Vi motsätter oss på det bestämdaste 
utbyggnaden/förlängningen av Klippanvägen. 
1. Grönområden/miljön förstörs. 
2. Bullernivån i villaområdet kommer att öka dramatiskt. 
3. Den fina "Pyttebron" som nyligen renoverats skall ersättas av 
en ful bilbro. 
4. Å promenaden kommer bli en ful bilväg och många träd 
måste huggas ner. 
5. Huspriserna kommer dramatiskt att sjunka i värde. 
6. Ljudnivån inomhus kommer att bli irriterande.. 
 
Kommentar: Kommunen kommer genomföra bullerskyddsåtgärder för att säkerställa att 
riktlinjer för inomhusbuller inte överskrids. I övrigt noteras synpunkterna.  
 
Privatperson, 2021-12-01 

JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN 
Vi behöver BILFRIA stråk 
 
Blir ett intrång i vår stadsmiljö där bla grönområden och djurlivet ska bevaras. 
Negativ miljö och hälsopåverkan framför allt för boende i området. 
 
Stadens livsnödvändiga gröna puls / stråk över Rönneå för gående och 
cyklister.  
För att sdean välja åt vilket väderstreck man vill fortsätta i… 
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INGEN PLATS för biltrafik = inte många meter mellan Rönneå och 
tomtgränserna. 
Pyttebron nyttjas nästan alla dygnets timmar ..bla av barn i alla åldrar 
(förskola/skola) 
Rastning av husdjur, ta sig till och från jobbet, handla om man inte har bil, 
besöka bla Hembygdsparken, UpZone, Tullakrok och Rebbelberga mm, div 
idrottsföreningar som tränar där, 
Engelholms Vandringsförening passerar där flera gånger i veckan. 
 
För äldre och handikappade är det en skön, lugn och svalkande oas. 
Den lummiga och natursköna leden längs Rönneå tar oss vidare till stranden, 
havet, hamnen och skogen. 
Pyttebron och Pytteleden är GULD värd. 
Kommunen säger och skriver i ALLA sina inlägg att de vill minska trafiken i 
och genom stan. Jag/vi får inte ihop den ekvationen. 
Det kommer bli ännu VÄRRE om ev Klippanvägens förlängning och 
kommunhuset med alla sina verksamheter med många anställda och besökare 
till kommunhuset ska köra igenom stan. 
 
Kommentar: Syftet med Klippanvägens förlängning är att leda trafiken bort från 
stadskärnan och minska trafikbelastningen på främst Skolgatan och Nybron. 
Trafikutredningarna visar att ett genomförande av detaljplanen ger god effekt på 
trafikminskningen.  
 
Om POLITIKERNA TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG så bygg 
inte en stor arbetsplats som ett stadshus i stationsområdet då det genererar mer 
trafik. 
 
Bygg istället Campus Ängelholm och annan skolverksamhet och tex en 
kosertsal/hall på gamla Tekniska kontorets / Batterifabrikens parkering. Då 
behöver vi verkligen fortsätta och ha Pytteleden och Pyttebron BILFRI för alla 
barn och ungdomar och för ALLA andra såklart. 
Behöver då inte flytta bussterminalområdet till en betydligt mindre yta och 
inkräkta på järnvägsparen. 
.  
Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl a hållplatser för de gröna bussarna, de 
gula bussarna, för ersättningsbussarna samt handikapp p-platser, hämta upp & 
släppa av platser, taxi platser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, pumpa 
däckmöjligheter, cykelplatser, elcykel & elbil platser, Pyttetåget och att gående 
samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att vistas i. 
 
Kommentar: En placering av stadshusen på Tekniska kontorets eller Batterifabrikens 
parkering bedöms inte påverka trafikflödena nämnvärt och hanteras inte inom ramen av 
denna detaljplan.  
Placeringen av busstorget hanteras inte inom ramen av denna detaljplan men 
dimensioneringen av nytt busstorg har utretts, där man även har tagit höjd för framtida 
trafikökning. Det kanske upplevs litet jämfört med befintligt busstorg, men befintligt 
busstorg är överdimensionerat och tar upp mer yta än vad som behövs. Strukturen på 
Stationsområdet var bestämt innan man beslutade att lokalisera nytt stadshus där. Flytt av 
busstorg föranleds alltså inte av stadshusets placering, utan planeras att ske oavsett. 
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Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. 
Säkerheter, tryggheter och framkomligheten för bl.a. pendlare och passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand!!! 
Många ängelholmare vill fortsätta och ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söker och strävar 
efter. 
Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta…den är mycket 
omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och med 
Kattegattsleden.  
Bahnhofs parkering kan bli en FÖRLÄNGNING av Järnvägsparken med t ex 
ute-väntsplatser, lekplats, ute-gym, hundrastgård, SKOLGÅRD och food 
trucks. 
En stor arbetsplats som kommunen skulle annars kunna byggas vid ev 
kommande pågatåg station söder som Ängelholm som även RögleBK hade 
önskat. 
Eller enklast och minst uppseendeväckande BARA bygg (på höjden=populärt i 
stna) mer eller mindre på BEFINTLIG PLAST, 
Som nästan alla ängelholmare TYCKER OCH VILL. 
 
Kommentar: Frågorna kan inte hanteras inom ramen av denna detaljplan. 
 
Ängelholms centrum har och har haft div vägarbeten och mycket tungtrafik bla 
pga div 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. 
¼ av ett liv kommer vi som bor i centrum ha tungtrafik och vägarbeten in på 
husknuten i vår närmiljö.  
Många av förslagen kommer INTE från oss som bor i centrum…FÖR VI 
VET HUR BRA DET REDAN ÄR. 
 
Varför tror ni 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 storstadspult som många andra orter har. 
Vi GILLAR/ÄLSKAR görnskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, friheten, 
småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, havet och alla 
GÅNG & CYKELSTRÅK inkl Pyttebron. 
Ja listan kan göras lång… 
FÖRSTÖR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad.  

 
 
Privatperson, 2021-12-01 

JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN 
Vi behöver BILFRIA stråk 
 
Blir ett intrång i vår stadsmiljö där bla grönområden och djurlivet ska bevaras. 
Negativ miljö och hälsopåverkan framför allt för boende i området. 
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Stadens livsnödvändiga gröna puls / stråk över Rönneå för gående och 
cyklister.  
För att sdean välja åt vilket väderstreck man vill fortsätta i… 
INGEN PLATS för biltrafik = inte många meter mellan Rönneå och 
tomtgränserna. 
Pyttebron nyttjas nästan alla dygnets timmar ..bla av barn i alla åldrar 
(förskola/skola) 
Rastning av husdjur, ta sig till och från jobbet, handla om man inte har bil, 
besöka bla Hembygdsparken, UpZone, Tullakrok och Rebbelberga mm, div 
idrottsföreningar som tränar där, 
Engelholms Vandringsförening passerar där flera gånger i veckan. 
 
För äldre och handikappade är det en skön, lugn och svalkande oas. 
Den lummiga och natursköna leden längs Rönneå tar oss vidare till stranden, 
havet, hamnen och skogen. 
Pyttebron och Pytteleden är GULD värd. 
Kommunen säger och skriver i ALLA sina inlägg att de vill minska trafiken i 
och genom stan. Jag/vi får inte ihop den ekvationen. 
Det kommer bli ännu VÄRRE om ev Klippanvägens förlängning och 
kommunhuset med alla sina verksamheter med många anställda och besökare 
till kommunhuset ska köra igenom stan. 
 
Kommentar: Syftet med Klippanvägens förlängning är att leda trafiken bort från 
stadskärnan och minska trafikbelastningen på främst Skolgatan och Nybron. 
Trafikutredningarna visar att ett genomförande av detaljplanen ger god effekt på 
trafikminskningen.  
 
Om POLITIKERNA TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG så bygg 
inte en stor arbetsplats som ett stadshus i stationsområdet då det genererar mer 
trafik. 
 
Bygg istället Campus Ängelholm och annan skolverksamhet och tex en 
kosertsal/hall på gamla Tekniska kontorets / Batterifabrikens parkering. Då 
behöver vi verkligen fortsätta och ha Pytteleden och Pyttebron BILFRI för alla 
barn och ungdomar och för ALLA andra såklart. 
Behöver då inte flytta bussterminalområdet till en betydligt mindre yta och 
inkräkta på järnvägsparen. 
.  
Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl a hållplatser för de gröna bussarna, de 
gula bussarna, för ersättningsbussarna samt handikapp p-platser, hämta upp & 
släppa av platser, taxi platser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, pumpa 
däckmöjligheter, cykelplatser, elcykel & elbil platser, Pyttetåget och att gående 
samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att vistas i. 
 
Kommentar: En placering av stadshusen på Tekniska kontorets eller Batterifabrikens 
parkering bedöms inte påverka trafikflödena nämnvärt och hanteras inte inom ramen av 
denna detaljplan.  
Placeringen av busstorget hanteras inte inom ramen av denna detaljplan men 
dimensioneringen av nytt busstorg har utretts, där man även har tagit höjd för framtida 
trafikökning. Det kanske upplevs litet jämfört med befintligt busstorg, men befintligt 
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busstorg är överdimensionerat och tar upp mer yta än vad som behövs. Strukturen på 
Stationsområdet var bestämt innan man beslutade att lokalisera nytt stadshus där. Flytt av 
busstorg föranleds alltså inte av stadshusets placering, utan planeras att ske oavsett. 
 
Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. 
Säkerheter, tryggheter och framkomligheten för bl.a. pendlare och passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand!!! 
Många ängelholmare vill fortsätta och ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söker och strävar 
efter. 
Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta…den är mycket 
omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och med 
Kattegattsleden.  
Bahnhofs parkering kan bli en FÖRLÄNGNING av Järnvägsparken med t ex 
ute-väntsplatser, lekplats, ute-gym, hundrastgård, SKOLGÅRD och food 
trucks. 
En stor arbetsplats som kommunen skulle annars kunna byggas vid ev 
kommande pågatåg station söder som Ängelholm som även RögleBK hade 
önskat. 
Eller enklast och minst uppseendeväckande BARA bygg (på höjden=populärt i 
stna) mer eller mindre på BEFINTLIG PLAST, 
Som nästan alla ängelholmare TYCKER OCH VILL. 
 
Kommentar: Frågorna kan inte hanteras inom ramen av denna detaljplan. 
 
Ängelholms centrum har och har haft div vägarbeten och mycket tungtrafik bla 
pga div 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. 
¼ av ett liv kommer vi som bor i centrum ha tungtrafik och vägarbeten in på 
husknuten i vår närmiljö.  
Många av förslagen kommer INTE från oss som bor i centrum…FÖR VI 
VET HUR BRA DET REDAN ÄR. 
 
Varför tror ni 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 storstadspult som många andra orter har. 
Vi GILLAR/ÄLSKAR görnskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, friheten, 
småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, havet och alla 
GÅNG & CYKELSTRÅK inkl Pyttebron. 
Ja listan kan göras lång… 
FÖRSTÖR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad.  

 
Fastighetsägare till fastigheten Asken 5 och 8, 2021-12-02 
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Jag yrkar på att planen stoppas och att man tillsätter en oberoende kommission 
för att utreda alternativen till Ängelholm 3:28 m fl. (Klippanvägens 
förlängning) , av nedanstående anledningar: 
 
1 Inledning 
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra en ny väg för att 
koppla nuvarande Klippanvägen med Havsbadsvägen och den nya 
Järnvägsgatan. Den är planerad att skära rakt igenom och oåterkalleligt skada 
ett av stadskärnans få återstående gröna bälten med delvis oersättliga 
naturvärden som konstituerar mycket av Ängelholms skäl. Omgivande 
bostadskvarter kommer drabbas av skador i ännu okänd omfattning av 
vibrationer och buller. 
 
Ett intressant faktum är att kommunen tonar ner de negativa konsekvenserna 
medan Länsstyrelsen öppet erkänner konsekvensernas allvar. Kommunen har 
dock dessförinnan i omgångar fått kritik för mängder av brister i förslaget, 
brister som fortsätter. Det ger en känsla av en kommun som vill köra över sina 
invånare.  
 
Som MKB noterar; den ombyggnad som detaljplanen medför innebär en 
påverkan på stadsbilden. Från att ha varit en del av ett sammanhängande, 
stadsnära grönområde med naturkaraktär, där Pyttebron är ett landmärke i 
staden, bedöms planförslaget medföra stora negativa konsekvenser både på 
stadsbilden och på upplevelsen av stadsrummet. 
 
Promenadstråket är idag en av få platser inom staden där det finns möjlighet 
att uppleva rofylldhet, relativ tystnad och möjlighet till kort återhämtning. 
Sträckan upplevs som naturnära och avskild från övrig stadsbebyggelse. 
 
Det hölls en folkomröstning i Ängelholm om detta den 27 november 2011 där 
10,937 personer röstade. Folkomröstningen resulterade i att 59,73% röstade 
nej till att bygga pytteleden och därmed röstade man också nej till att bygga om 
samt nej till att riva Pyttebron, Sedan valet 2018 backade flera partier på sina 
vallöften och Ängelholmspaketet antogs av kommunstyrelsen den 16 oktober 
2019. 
 
För området gäller översiktsplan 2035 antagen av kommunfullmäktige 2017-
08-28. Av översiktsplanen framgår bland annat att ”biltrafiken ska styras till 
gator som är väl anpassade för att hantera trafikmängden. Vägnätet ska stärkas 
på de gator som bedöms vara lämpade för trafikändamålet….”. I detta fall 
handlar det inte om att styra trafik till gator utan att bygga nya gator på 
strandskyddat område som även ligger inom riksintresset för naturvärde och 
friluftsliv, något som inte på något sätt kan anses vara i linje med 
översiktsplanens intentioner. 
 
1.2 MKB 
Ett projekt av detta slag med omfattande miljöpåverkan skall enligt Plan- och 
bygglagen (PBL) 4 kap. 2 a§ bedömas enligt Miljöbalken (MB) 6 kap. 12§ och 
förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (1998:905) 4§. Detta innebär 
att en miljökonsekvensbedömning (MKB) ska upprättas vilket nu gjorts av 
kommunen. En MKB syftar till att bedöma positiva och negativa 
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miljökonsekvenser. MKB ska ge en bild av planförslagets miljöpåverkan och 
konsekvenser för miljön och människors hälsa. Därtill ska MKB, där så är 
möjligt, redovisa förslag på åtgärder som medför att projektet kan utformas på 
ett sådant sätt att eventuella negativa effekter minskas. 
 
Planförslagets MKB omfattar 61 sidor, därutöver finns flertalet 
underlagsrapporter som är fristående dokument upprättade av olika privata 
konsultbyråer betalda av projektet. Föreliggande MKB skall ses som 
kommunens partsinlaga och inte en oberoende analys om projektet. Självklart 
kan inte de anlitade konsulterna ge en alltför negativ analys av projektet. 
Länsstyrelsen kommenterar enligt följande. 
 
Kommentar: Att inom ramen av en detaljplan beställa utredningar från externa konsulter är 
normal praxis i planprocesser. Alternativet är att kommunen själva tar fram allt underlag, 
vilket det ofta inte finns resurser till. 
 
”Med den föreslagna detaljplanen följer det flera negativa konsekvenser som 
tas upp i framtagen MKB med stor påverkan på stadsbilden och stadsrummet. 
Det blir tydligt för Länsstyrelsen vilka negativa konsekvenser som planförslaget 
för med sig men inte lika tydligt vilka positiva effekter som kommer ut av den. 
Länsstyrelsen efterfrågar bättre viktade planhandlingar.” 
 
Det bör vara ganska tydligt för alla som läser detta inlägg att de negativa 
konsekvenserna fortfarande har stort övertag i detta planförslag. 
Det har vid flera tillfällen väckts frågan till Länsstyrelsen o 
byggnadsminneförklaring av Pyttebron. Kommunen tycker att den 
kulturhistoriska kopplingen till järnvägssträckningen kan fortsättningsvis finns 
på platsen genom andra åtgärder, där även den nya bron vägens dragning 
spelar roll för historieberättandet. Intressantare skrivning för att inte 
säga någonting alls får man leta länge efter. 
 
Kommentar: Sedan samrådet har planförslaget förtydligas och större fokus har lagts på de 
positiva effekterna för stadskärnan. I Länsstyrelsens granskningsyttrande är ovanstående 
skrivelse inte längre med. 

 
Naturvärden har inte undersökts på ett tillfredställande sätt i 
miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). Det finns inga ordentliga 
naturvärdesundersökningar med tillräcklig fältinventering och dokumentation. 
I kommunens egen MKB står det ”planläggningen bör anpassas så att 
förutsättningar finns för framförallt de objekt som klassas som påtagligt 
naturvärde att bevaras”. Kommunen väjer då att fälla en majoritet av de träd 
som klassas som påtagligt naturvärde. 
 
Kommentar: Majoriteten av de träd som bedöms ha särskilt värde är skyddade genom 
detaljplanebestämmelser och planens utförande har anpassats efter dessa. 
 
1.3 Strandskydd 
Området ligger inom strandskyddsområde vilket innebär att det krävs dispens. 
Det är också förbjudet att vidta åtgärder som väsentligen förändrar 
levnadsvillkoren för djur eller växtarter (miljöbalken 7 kap 15 §) 
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För att få dispens krävs särskilda skäl. Vad som kan utgöra särskilda skäl finns 
angivet i lagtexten. 
Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens 
från strandskyddet får man beakta endast om det område som upphävandet 
eller dispensen avser 
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften, (not. till exempel att det finns en hemfridszon av hävd, 
sedan minst 1975) 
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är 
väl avskilt från området närmast strandlinjen, 
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och 
behovet inte kan tillgodoses utanför området, 
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan 
genomföras utanför området, 
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som 
inte kan tillgodoses utanför området, eller 
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 
Dispens kan endast ges om behovet ej kan tillgodoses utanför området. Detta 
är ett ”skallkrav” och man kan inte ersätta detta krav med att det är det bästa 
alternativet. Finns andra alternativ utanför strandskyddat område som kan 
uppfylla behovet så ska dessa väljas och man ska inte ges dispens för 
strandskyddet! 
 
Stor restriktivitet bör i synnerhet gälla i områden som är tillgängliga för 
allmänheten och i områden som är särskilt värdefulla för djur- och växtlivet, t 
ex grunda mjukbottnar, landhöjningsområden och strandängar, och i 
tätbebyggda områden (prop 2008/09:119 s 105) 
 
Det särskilda skäl som kommunen åberopat till Länsstyrelsen är att marken 
behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte 
kan tillgodoses utanför området. Detta åberopande är helt enkelt falskt! Det 
allmänna intresset KAN tillgodoses utanför området. Det har däremot högre 
kostnad att tillgodose det utanför området (se utredning från 2016 om 
alternativa lösningar) men det är inte samma som att det inte KAN tillgodoses. 
Dispens för strandskyddet kan därmed inte ges! 
 
Kommunen skriver i detaljplan för Ängelholm 3:28 mfl : 
Genom miljöbalken 7 kap 18c § yrkas på upphävande av strandskydd: 
Strandskyddat område behöver i denna detaljplan tas i anspråk för att 
tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför 
området. Detta angelägna intresse bedöms väga tyngre än 
strandskyddsintresset. 
Ett antal utredningar har utförts som visat att vald ny vägdragning på bästa sätt 
uppfyller de övergripande mål kommunen har satt upp i den avsiktsförklaring 
man har formulerat för att utveckla trafiken och stadsmiljön i Ängelholm så att 
den blir långsiktigt hållbar. 
- För att få dispens för strandskydd krävs särskilda skäl. Dessa skäl är INTE 
uppfyllda eftersom det allmänna intresset KAN uppfyllas utanför området. 
(att det kostar mer att uppfylla det utanför området är inte en godtagen 
anledning för dispens) 
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Kraven för dispens är ej uppfyllda och anläggandet av vägen innebär dessutom 
att livsvillkoren för djur- och växtarter förändras väsentligt. I praxis framgår 
även att anläggande av väg inom strandskyddat område får anses avhålla 
allmänheten från passage på ett sådant sätt att åtgärden är förbjuden enligt 7 
kap 15 §miljöbalken. Även på grund av detta kan dispens ej ges. 

 
Kommentar: De utredda alternativen visar inte bara på en högre kostnad, utan även på 
större ingrepp på naturen samt sämre måluppfyllnad. 
 
1.4 Buller 
I trafikverkets riskbedömning för fladdermöss version 2017-05-07 påpekar de: 
Under planeringsfasen rekommenderas även att särskilt beakta hur ökad 
respektive minskad ljud- och ljusstörning kommer påverka fladdermössens 
livsmiljöer och spridningsmönster. De alternativ som kan minimera störningen 
och förhoppningsvis förbättra villkoren för fladdermössen bör prioriteras. 
 
I urbana områden tillkommer fragmentering och habitatförluster genom 
etablering av allt större vägnät och utökad bebyggelse, samt direkt störning 
genom intensifierade aktiviteter och allt tätare ljud- och ljusmattor. Hur 
fladdermöss påverkas av ljud och ljus, framförallt vid trafikerade vägar, har 
relativt nyligen uppmärksammats och kunskapen är fortfarande ofullständig. 
Brist på insekter och vatten är två ytterligare hot för fladdermöss 
i tätbebyggda områden. 
 
Alla arter av fladdermöss har idag ett generellt skydd, bl a genom fridlysning 
enligt Artskyddsförordningen och genom det Europeiska fladdermusavtalet 
EUROBATS19-20. Fridlysningen är långtgående och innebär att djurens 
yngelplatser eller viloplatser inte får skadas, samt att störning under 
övervintring, parning, uppfödning eller flyttning är otillåten. Eftersom en rik 
fladdermusfauna dessutom är en god indikation på fungerande ekosystem finns 
det all anledning att skynda varsamt vid markexploatering och göra allt 
för att säkerställa, och allra helst för-bättra, fladdermössens livsmiljöer och 
livsvillkor. I Sverige har 19 fladdermusarter hittills påträffats, varav 9 st. klassas 
som hotade i den svenska rödlistan. För att värna om vår fladdermusfauna bör 
planering av ny bebyggelse, nya vägar och medföljande antropogena aktiviteter 
undersökas med avseende på vilka negativa effekter de kan få för 
fladdermössen i området och hur de i så fall kan undvikas. Lokaliseringen av 
olika arters habitat vid exempelvis födosök, parning eller val av boplatser 
kräver god kännedom om fladdermusfaunans artsammansättning, var 
fladdermössen har sina sommar- och dagvisten, födosöksplatser, 
parningsområden, flyttvägar och vintervisten, samt vid vilka tid-punkter 
individansamlingar kan förväntas för olika arter. 
 
Fladdermössen kan sägas ha en särställning som representant för biologisk 
mångfald, eftersom deras habitatkrav sammanfaller med en rad andra krävande 
och hotade arters krav. Åtgärder som särskilt gynnar fladdermusfaunan är 
därför en mycket god strategi om man vill för-stärka och utveckla områden 
som annars hotas av krympande biologisk mångfald och försvagade 
naturvärden. 
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Ingen utredning om ljudstörningar eller ljusstörning för fladdermössen har 
gjorts och eftersom vi redan kan förstå att dessa störningar kommer öka 
markant är det i sig självt krav att förkasta hela planförslaget. 
 
Kommentar: En fladdermusinventering för området är genomförd och innehåller även 
åtgärdsförslag som minskar den negativa påverkan på djurens levnadsmiljöer.  
 
Bullerutredningen som är gjord för trafik är baserad på in-data, ett av de 
viktigaste indata är hastigheten på fordonen som orsakar buller. Den 
hastighetsbegränsning som finns på de olika sträckorna är valda som in-data 
utan marginaler. De som bor på Havsbadsvägen vet att det inte finns någon 
trafik som flyter i 40km/tim på den vägen utan att medelhastigheten är 
avsevärt högre! En god uppskattning vore 60 km/tim. 
 
Även med de låga in-data hastigheterna så slår utredningen fasta att ”det finns 
goda möjligheter för fastigheterna i planområdet att innehålla aktuella 
riktvärden vid fasad och inomhus”. Jag kräver en ny bullerutredning baserad på 
verkliga snitthastigheter för de aktuella vägsträckorna som finns idag och större 
marginaler för de som planerade sträckorna. Att göra en analys endast med 
tillåtna hastigheter är inte realistiskt och det vet alla. Vad vi inte vet är buller 
resultatet vid verkliga hastigheter. 
 
Bullerutredningen tar inte höjd för ökat buller på grund av acceleration ut ur 
rondellen och måste även på denna punkt uppdateras. Jag kräver en ny 
bullerutredning 
I kommentar till tidigare inlägg skriver kommunen: 
1. ”bullernivåerna på berörd fastighet påverkas inte nämnvärt av detaljplanens 
genomförande” 
a. Jag kräver då att kommunen utför bullermätningar före en eventuell 
ombyggnad för att ha data och sen kunna visa att bullernivåer ej 
påverkarkats. 
2. En projektering och fördjupad analys av cirkulationsplatsen har tagits fram 
inför granskningen och visar att den inte bör uppstå köbildning. 
a. En enfilig rondell med 10,000 fordon om dagen där det inte uppstår någon 
köbildning låter som om kommunen just uppfunnit bilmotorn som går på 
luft. Detta i kombination med utfarter från fastigheter inom 10 meter från 
rondellen. PM vägutformning och trafik specificerar ett flöde på 360 fordon 
per timme i analysen, de har baserat hela analysen på ett konstant flöde 
med trafik 24 timmar om dygnet. Huvuddelen av trafiken är under tider då 
folk är på väg till eller från jobb och inte ett konstant flöde. Jag kräver att 
rapporterna görs om. 
 
Sweco har i sitt PM ”förutsättningar och metoder, vägutformning, trafik och 
avvattning. Antagit ett konstant flöde av trafik under dygnets alla 24 timmar, 
något som är långt från verkligheten då mesta trafiken är när folk är på väg till 
och från jobb. Det verkar som om samma konstanta flöde även använts till 
bullerutredningen! Ingen speciell analys har gjorts för semestertrafiken ner till 
stranden och campingen under sommaren, vi som bor längs med 
Havsbadsvägen vet att trafiken mer än fördubblas under dessa månader. 
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Lagstadgade bullernivåer ska mötas under dygnets alla timmar och 365 dagar 
om året, inte enbart under vissa optimala förhållanden. Jag kräver att 
bullerutredningen görs om. 
 
Kommentar: Om det efter byggnation skulle uppstå högre bullernivåer och nivåer som 
misstänks överskrida gällande riktvärden ska anmälan göras till kommunens miljöenhet. 
Om riktvärden överskrids kan väghållaren (kommunen) vara skyldig att vidta åtgärder.   
 
1.5 Betydande miljöpåverkan 
Kommunen bedömer själv att detaljplanens genomförande kommer medföra 
sådan betydande miljöpåverkan att en miljökonsekvensbeskrivning måste 
upprättas enl. PBL 4 kap 34 § eller miljöbalken 6 kap 11 §. 
Kommunen noterar ”Hur många träd som kommer fällas och berör på den 
slutliga utformningen av vägen”. Hur kan man skicka ut en planbeskriving på 
granskning – utan att redovisa den slutgiltiga utformningen på vägen i fråga? 
 
Kommentar: Den slutliga utformningen kan inte slås fast förrän en detaljprojektering är 
genomförd. I planhandlingarna finns även bilagd förprojektering som tar höjd för slänter, 
men det kan i projekteringsfasen vara aktuellt att vissa sträckor förses med stödmurar eller 
slänter med brantare lutning. Därför är det svårt att i detta skede ge en exakt bild av 
utformningen.   
 
I närområdet växer 16 särskilt skyddsvärda träd, vilka identifierades vid 
naturvärdesinventeringen 2013. Inventeringen även 5 naturvärdesobjekt och 7 
naturvärdesarter. 
Hur kommunen sen själva kan säga att ”planförslaget ämnar inverka så lite som 
möjligt på områdets naturvärden” är svårt att ta in. 
 
En fladdermusinventering har tagits fram inom ramen av 
detaljplaneneprocessen och den identifierar bland annat tre rödlistade arter, att 
området måste anses rikt på fladdermöss och att mycket pekar på att 
åtminstone större brunfladdermus har en bofast yngelkoloni i närheten. Ingen 
konsekvensanalys för ljudstörning enligt Trafikverkets riskbedömning för 
fladdermöss är utförd, utredningen föreslår även begränsad belysning längs 
vägen?!? Hur ska man ha en hårt trafikerad väg med begränsad belysning?? Jag 
kräver att denna konsekvensanalys för ljudstörning utförs samt att 
ljusstörningsåtgärder detaljeras och tas med i miljökonsekvensbeskrivningen. 
 
Enligt 6 kap 12 § miljöbalken ska en MKB innehålla de uppgifter som är 
rimliga i hänsyn till; planens innehåll och detaljeringsgrad samt allmänhetens 
intressen. I och med dessa alla alvarliga brister är de avgränsningar som gjorts i 
MKB’n inte rimliga eller giltiga och jag kräver att en nu MKB tas fram. 
 
I 5 kap miljöbalken reglera miljökvalitetsnormer. Kommunen bedömer att 
planförslaget inte kommer medföra någon påverkan på kvalitetsfaktorerna 
hydrologisk regim, morfologiskt tillstånd eller konnektivitet. Vi vill inte höra 
kommunens åsikt om detta utan kräver en utredning av dessa MKN. Man kan 
inte utreda detta i efterhand, särskilt när kommunens egen utredning visar att 
man måste bygga stödmurar ner för att säkra mot vattenytan väster om 
Pyttebron. 
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Även naturskyddsföreningen avstyrker ett antagande av detaljplanen och 
påpekar att kommunen avgränsar miljökonsekvensbeskrivningen att inte 
behandla naturmiljön vilket annars är praxis. 
 
1.6 Stadsbild och landskapsbild 
Detaljplanens påverkan. 
Vid bedömningen har man delat upp i åtta områden och nivåerna stora, 
måttliga och små negativa konsekvenser samt obetydliga konsekvenser och till 
sist positiva konsekvenser. 
Nollalternativet bedöms medföra positiva konsekvenser. 
Av de åtta områdena bedöms fyra ha stora negativa konsekvenser och en 
måttliga negativa konsekvenser. Hur sen område 8 kan bedömas ha små 
negativa konsekvenser för stadsbilden när biltrafiken på det området kommer 
öka med 7000 fordon per dygn är mycket svårt att förstå. 
 
1.7 Riksintresset 
En del av planområdet ligger inom riksintresset för friluftsliv. I dess 
värdebeskrivning anges att de vackra och varierande omgivningarna och det 
bitvis påtagliga lugnet och tystnaden gör att ån har stort värde för rekreation. 
De åtgärder, verksamheter och intressen som påtagligt kan skada områdets 
värden är särskilt hindrande bebyggelse och anläggningar i strandområdet. 
Kommunen noterar att ett genomförande av detaljplanen inte kommer påverka 
möjligheterna att vandra längs med ån eftersom det finns en gångbana på östra 
sidan av ån. Att det redan idag finns en gångbana på andra sidan ån förändrar 
inte att ett genomförande KOMMER påverka värdet av vandring, 
strövande och promenad på den del av ån som detaljplanen syftar till och 
därmed påverkar detaljplanen riksintresset negativt och kan därmed inte 
tillåtas. 
 
Kommentar: Det är endast en liten del av planområdet som ligger inom riksintresset och 
kommunens bedömning är att planförslaget inte påverkas dessa.  
 
Riksintresse finns även för naturvärden. Riksvärdet utgörs av Rönne Ås 
dalgång vilket kommunen själva definierar som åfåran i höjd med vattenlinjen. 
Detta är fel! Ådal definieras som ”dalen en å rinner i” och det innefattar 
strandbankarna ner till vattenytan! Riksintresset påverkas därför negativt av 
detaljplanen och kan därmed inte tillåtas. 
 
Rönne Å’s limnologiska värden utgör också ett av riksintressets kärnvärde. 
Faunan i vattendraget anges kunna påverkas negativt av bland annat 
skogsavverkning längs vattendraget. Kommunen skriver själva ”för 
planförslaget utgörs den enda risken för påverkan på riksintressets naturvärden 
fällning av enstaka större träd. Eftersom detta innebär en nästintill obetydlig 
påverkan…” Samtidigt skriver man att man ska fälla mer än hälften av alla 
större träd, hur kommunen kan se detta som enstaka och obetydlig påverkan 
verkar ofattbart! 
 
Kommentar: I bedömningen om riksintressets påverkan har man tagit hänsyn till 
riksintressets totala utbredning. I sammanhanget utgör planområdet en ytterst liten del, där 
mängden träd utgör en nästintill obetydlig andel.  
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Kommunen bedömer ”de negativa konsekvenserna på riksintresseområdena 
för rekreation och friluftsliv som små, och ingen påtaglig skada bedöms 
uppstå”. Detta resonemang baserar kommunen på att intresseområdet redan 
idag är bullerpåverkat och att intrången i de rekreativa värdena till största delen 
består av arealbortfall. Detta är ganska intressant formulerat och i stark 
kontrast till andra formuleringar kommunen gör om samma område så som: 

 Promenadstråket mellan Pyttebron och Havsbadsvägen har lokalt ett högt 
rekreationsvärde för de människor som bor och verkar i dess närhet (dvs hela 
centrala staden) 

 Promenadstråket är idag en av få platser inom staden där det finns möjlighet 
att uppleva rofylldhet, relativ tystnad och möjlighet till kort återhämtning. 
Sträckan upplevs som naturnära och avskild från övrig stadsbebyggelse 

 Från att ha varit en del av ett sammanhängande, stadsnära grönområde med 
naturkaraktär, där Pyttebron är ett landmärke i staden, bedöms planförslaget 
medföra stora negativa konsekvenser både på stadsbilden och på upplevelsen 
av stadsrummet. 
Kommunens bedömning att de negativa konsekvenserna på 
riksintresseområdena för rekreation och friluftsliv är små – är med ovan 
motivering helt enkelt FEL! 
 
Kommentar: Det är enbart en liten del av planområdet som berörs av riksintressena och 
bedömningen görs utifrån ett helhetsperspektiv.   

 
1.8 Minskning av fastighetsvärde 
Jag förbehåller mig att ställa skadeståndskrav på kommunen för den negativa 
värdepåverkan som genomförandet av detaljplanen kommer innebära för mig 
som fastighetsägare. Kommunen har ersättningsskyldighet för ekonomisk 
skada och jag kommer via värderingar före/efter visa att 
marknadsvärdeminskningen är betydande och kommer därefter ställa krav på 
ekonomisk ersättning från kommunen. 
 
1.9 Slutsats 
Jag anser att det är nödvändigt att ompröva Klippanvägens förlängning 
eftersom det är vida blivit känt vilken katastrof projektet är. Alternativen bör 
utredas av en oberoende kommission. 
 
Kommentar: Synpunkt noterad. 
 
 
Privatperson, 2021-12-03 

Det finns ingen alternativ väg från havsbadet om det skulle 
inträffa en olycka vid tunneln tex. 
Mitt förslag är att fortsätta med vägen förbi järnvägsmuseumet 
och ut genom den nya Sibirientunneln. 
 
Kommentar: Alternativa lösningar finns redovisade i planbeskrivningen och 
miljökonsekvensbeskrivningen. Kommunen bedömer att Klippanvägens förlängning är den 
bästa lösningen för att minska trafiken i stadskärnan. 
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Brf Blåhaken 2021-12-03 

Resultaten av de ytterligare utredningar som gjorts i frågan minskar inte vår 
skepsis till kommunens strävan att förverkliga Pytteleden  
 
Bostadsrättsföreningens område med två fastigheter (99 lägenheter) gränsar till 
Klippanvägen, den del vars ombyggnad slutfördes till sommaren 2020 – och 
den planerade förlängningen skulle leda till enbart negativa konsekvenser för 
de boende i föreningens fastigheter. Våra fastigheter drabbas av ökad trafik 
och därmed ökade miljö-/hälso-/bullereffekter. 
 
Mest allvarligt ser vi dock konsekvenserna av förslaget till förlängningen av 
Klippanvägen, med byggandet av en ny bro för biltrafik över Rönneå och 
nyanlagd bilväg längs åns västra sida. Ett skövlat naturområde för att ge plats 
till en bilväg längs med ån kan svårligen återställas den dag bilvägen mister den 
betydelse den tillkom för. 
 
Inför denna fas i arbetet med detaljplanen har utredningar av alternativa 
vägsträckor gjorts och, ändock, ses fortfarande förlängning av Klippanvägen 
som bästa alternativ - trots att fortsatta utredningar är en förutsättning innan 
definitivt beslut kan tas om såväl byggande av större bro över ån som den 
förslagna nya bilvägen längs med ån. 
 
Varför inte i stället överväga annat alternativ? Att dra in mer genomfartstrafik i 
stadens centrala delar för att lösa trafikförsörjningen till nya bostadsområden 
ligger verkligen inte i tiden…tänk och planera för en mer långsiktig och 
innovativ trafiklösning!. 
 
Kommentar: Alternativa lösningar finns redovisade i planbeskrivningen och 
miljökonsekvensbeskrivningen. Kommunen bedömer att Klippanvägens förlängning är den 
bästa lösningen för att minska trafiken i stadskärnan. 
 
 
Privatperson, 2021-12-06 

Anslutning mellan Havsbadsvägen och Klippanvägen via 
Arbingatan Sportstigen Bron över Rönneå till 
Danielslundsgatan och Vallgatan. Minst påverkan på miljön och 
omgivningen. 
(Yttrandet innehåller även en karta turistkarta, med en anslutning inritad i höjd med 
Varvsvägen i norr samt en anslutning mellan Daniellundsgatan och Pyttebroområdet). 
 
Kommentar: En utbyggnad enligt yttrandets förslag bedöms inte som realistiskt och finns 
delvis med i utredningen för Västra Länken som återges i planbeskrivningen. 
 
Privatperson, 2021-12-06 

Jag godkänner INTE detaljplanen. 
Att dra en väg rakt igenom ett av Ängelholms vackraste 
rekreationsområde är både otidsenligt och fullkomligt huvudlöst. 
Det finns mkt bättre alternativ, typ ringled exvis via Luntertun 
förbi reningsverket och motsvarande förlängning söderut. 
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Sveket är totalt mot Ängelholm om detta genomförs. 
Gör inte om samma misstag som när dubbelspåret drogs rakt 
igenom Ängelholm. Det skär i hjärtat varje gång jag tänker på 
hur fel det blev att dela staden och hur bra infrastruktur vi haft 
om tåget gått via Flygplatsen. 
 
Kommentar: Synpunkt noterad. 
 
 
Privatperson, 2021-12-06 

Är emot detta. Bygga en ny bro till i centrum. För att flytta ett 
annat problem 200 bort. Där bättre lösningar. Plus att förstöra 
ett fint grön område där det inte finns bilar. 
 
Kommentar: Synpunkt noterad. 
 
 
Privatperson, 2021-12-06 

JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN 
Vi behöver BILFRIA stråk 
 
Blir ett intrång i vår stadsmiljö där bla grönområden och djurlivet ska bevaras. 
Negativ miljö och hälsopåverkan framför allt för boende i området. 
 
Stadens livsnödvändiga gröna puls / stråk över Rönneå för gående och 
cyklister.  
För att sdean välja åt vilket väderstreck man vill fortsätta i… 
INGEN PLATS för biltrafik = inte många meter mellan Rönneå och 
tomtgränserna. 
Pyttebron nyttjas nästan alla dygnets timmar ..bla av barn i alla åldrar 
(förskola/skola) 
Rastning av husdjur, ta sig till och från jobbet, handla om man inte har bil, 
besöka bla Hembygdsparken, UpZone, Tullakrok och Rebbelberga mm, div 
idrottsföreningar som tränar där, 
Engelholms Vandringsförening passerar där flera gånger i veckan. 
 
För äldre och handikappade är det en skön, lugn och svalkande oas. 
Den lummiga och natursköna leden längs Rönneå tar oss vidare till stranden, 
havet, hamnen och skogen. 
Pyttebron och Pytteleden är GULD värd. 
Kommunen säger och skriver i ALLA sina inlägg att de vill minska trafiken i 
och genom stan. Jag/vi får inte ihop den ekvationen. 
Det kommer bli ännu VÄRRE om ev Klippanvägens förlängning och 
kommunhuset med alla sina verksamheter med många anställda och besökare 
till kommunhuset ska köra igenom stan. 
 
Kommentar: Syftet med Klippanvägens förlängning är att leda trafiken bort från 
stadskärnan och minska trafikbelastningen på främst Skolgatan och Nybron. 
Trafikutredningarna visar att ett genomförande av detaljplanen ger god effekt på 
trafikminskningen.  
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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 mer 
trafik. 
 
Bygg istället Campus Ängelholm och annan skolverksamhet och tex en 
kosertsal/hall på gamla Tekniska kontorets / Batterifabrikens parkering. Då 
behöver vi verkligen fortsätta och ha Pytteleden och Pyttebron BILFRI för alla 
barn och ungdomar och för ALLA andra såklart. 
Behöver då inte flytta bussterminalområdet till en betydligt mindre yta och 
inkräkta på järnvägsparen. 
.  
Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl a hållplatser för de gröna bussarna, de 
gula bussarna, för ersättningsbussarna samt handikapp p-platser, hämta upp & 
släppa av platser, taxi platser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, pumpa 
däckmöjligheter, cykelplatser, elcykel & elbil platser, Pyttetåget och att gående 
samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att vistas i. 
 
Kommentar: En placering av stadshusen på Tekniska kontorets eller Batterifabrikens 
parkering bedöms inte påverka trafikflödena nämnvärt och hanteras inte inom ramen av 
denna detaljplan.  
Placeringen av busstorget hanteras inte inom ramen av denna detaljplan men 
dimensioneringen av nytt busstorg har utretts, där man även har tagit höjd för framtida 
trafikökning. Det kanske upplevs litet jämfört med befintligt busstorg, men befintligt 
busstorg är överdimensionerat och tar upp mer yta än vad som behövs. Strukturen på 
Stationsområdet var bestämt innan man beslutade att lokalisera nytt stadshus där. Flytt av 
busstorg föranleds alltså inte av stadshusets placering, utan planeras att ske oavsett. 
 
Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. 
Säkerheter, tryggheter och framkomligheten för bl.a. pendlare och passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand!!! 
Många ängelholmare vill fortsätta och ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söker och strävar 
efter. 
Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta…den är mycket 
omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och med 
Kattegattsleden.  
Bahnhofs parkering kan bli en FÖRLÄNGNING av Järnvägsparken med t ex 
ute-väntsplatser, lekplats, ute-gym, hundrastgård, SKOLGÅRD och food 
trucks. 
En stor arbetsplats som kommunen skulle annars kunna byggas vid ev 
kommande pågatåg station söder som Ängelholm som även RögleBK hade 
önskat. 
Eller enklast och minst uppseendeväckande BARA bygg (på höjden=populärt i 
stna) mer eller mindre på BEFINTLIG PLAST, 
Som nästan alla ängelholmare TYCKER OCH VILL. 
 
Kommentar: Frågorna kan inte hanteras inom ramen av denna detaljplan. 
 
Ängelholms centrum har och har haft div vägarbeten och mycket tungtrafik bla 
pga div rivningar och nybyggnation i många år nu ca 10 år. Med alla dessa 
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planer som kommunen vill…så kommer Ängelholm vara en 
BYGGARBETSPLATS i minst 10 år till. Med andra ord ca 20 år. 
¼ av ett liv kommer vi som bor i centrum ha tungtrafik och vägarbeten in på 
husknuten i vår närmiljö.  
Många av förslagen kommer INTE från oss som bor i centrum…FÖR VI 
VET HUR BRA DET REDAN ÄR. 
 
Varför tror ni 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 storstadspult som många andra orter har. 
Vi GILLAR/ÄLSKAR görnskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, friheten, 
småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, havet och alla 
GÅNG & CYKELSTRÅK inkl Pyttebron. 
Ja listan kan göras lång… 
FÖRSTÖR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad 
 
Privatperson, 2021-12-06 

JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN 
Vi behöver BILFRIA stråk 
 
Blir ett intrång i vår stadsmiljö där bla grönområden och djurlivet ska bevaras. 
Negativ miljö och hälsopåverkan framför allt för boende i området. 
 
Stadens livsnödvändiga gröna puls / stråk över Rönneå för gående och 
cyklister.  
För att sdean välja åt vilket väderstreck man vill fortsätta i… 
INGEN PLATS för biltrafik = inte många meter mellan Rönneå och 
tomtgränserna. 
Pyttebron nyttjas nästan alla dygnets timmar ..bla av barn i alla åldrar 
(förskola/skola) 
Rastning av husdjur, ta sig till och från jobbet, handla om man inte har bil, 
besöka bla Hembygdsparken, UpZone, Tullakrok och Rebbelberga mm, div 
idrottsföreningar som tränar där, 
Engelholms Vandringsförening passerar där flera gånger i veckan. 
 
För äldre och handikappade är det en skön, lugn och svalkande oas. 
Den lummiga och natursköna leden längs Rönneå tar oss vidare till stranden, 
havet, hamnen och skogen. 
Pyttebron och Pytteleden är GULD värd. 
Kommunen säger och skriver i ALLA sina inlägg att de vill minska trafiken i 
och genom stan. Jag/vi får inte ihop den ekvationen. 
Det kommer bli ännu VÄRRE om ev Klippanvägens förlängning och 
kommunhuset med alla sina verksamheter med många anställda och besökare 
till kommunhuset ska köra igenom stan. 
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Kommentar: Syftet med Klippanvägens förlängning är att leda trafiken bort från 
stadskärnan och minska trafikbelastningen på främst Skolgatan och Nybron. 
Trafikutredningarna visar att ett genomförande av detaljplanen ger god effekt på 
trafikminskningen.  
 
Om POLITIKERNA TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG så bygg 
inte en stor arbetsplats som ett stadshus i stationsområdet då det genererar mer 
trafik. 
 
Bygg istället Campus Ängelholm och annan skolverksamhet och tex en 
kosertsal/hall på gamla Tekniska kontorets / Batterifabrikens parkering. Då 
behöver vi verkligen fortsätta och ha Pytteleden och Pyttebron BILFRI för alla 
barn och ungdomar och för ALLA andra såklart. 
Behöver då inte flytta bussterminalområdet till en betydligt mindre yta och 
inkräkta på järnvägsparen. 
.  
Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl a hållplatser för de gröna bussarna, de 
gula bussarna, för ersättningsbussarna samt handikapp p-platser, hämta upp & 
släppa av platser, taxi platser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, pumpa 
däckmöjligheter, cykelplatser, elcykel & elbil platser, Pyttetåget och att gående 
samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att vistas i. 
 
Kommentar: En placering av stadshusen på Tekniska kontorets eller Batterifabrikens 
parkering bedöms inte påverka trafikflödena nämnvärt och hanteras inte inom ramen av 
denna detaljplan.  
Placeringen av busstorget hanteras inte inom ramen av denna detaljplan men 
dimensioneringen av nytt busstorg har utretts, där man även har tagit höjd för framtida 
trafikökning. Det kanske upplevs litet jämfört med befintligt busstorg, men befintligt 
busstorg är överdimensionerat och tar upp mer yta än vad som behövs. Strukturen på 
Stationsområdet var bestämt innan man beslutade att lokalisera nytt stadshus där. Flytt av 
busstorg föranleds alltså inte av stadshusets placering, utan planeras att ske oavsett. 
 
Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. 
Säkerheter, tryggheter och framkomligheten för bl.a. pendlare och passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand!!! 
Många ängelholmare vill fortsätta och ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söker och strävar 
efter. 
Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta…den är mycket 
omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och med 
Kattegattsleden.  
Bahnhofs parkering kan bli en FÖRLÄNGNING av Järnvägsparken med t ex 
ute-väntsplatser, lekplats, ute-gym, hundrastgård, SKOLGÅRD och food 
trucks. 
En stor arbetsplats som kommunen skulle annars kunna byggas vid ev 
kommande pågatåg station söder som Ängelholm som även RögleBK hade 
önskat. 
Eller enklast och minst uppseendeväckande BARA bygg (på höjden=populärt i 
stna) mer eller mindre på BEFINTLIG PLAST, 
Som nästan alla ängelholmare TYCKER OCH VILL. 
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Kommentar: Frågorna kan inte hanteras inom ramen av denna detaljplan. 
 
Ängelholms centrum har och har haft div vägarbeten och mycket tungtrafik bla 
pga div 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. 
¼ av ett liv kommer vi som bor i centrum ha tungtrafik och vägarbeten in på 
husknuten i vår närmiljö.  
Många av förslagen kommer INTE från oss som bor i centrum…FÖR VI 
VET HUR BRA DET REDAN ÄR. 
 
Varför tror ni 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 storstadspult som många andra orter har. 
Vi GILLAR/ÄLSKAR görnskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, friheten, 
småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, havet och alla 
GÅNG & CYKELSTRÅK inkl Pyttebron. 
Ja listan kan göras lång… 
FÖRSTÖR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad 
 
Boende i fastigheten Näktergalen 17, 2021-12-07 

Detaljplanen har en felaktig rubrik. "Centrum-Nybroområdet" 
Planens syfte är till för en ny väg som skall omfördela trafiken 
som i dag går genom cetrum, och orådet kring Nybron! 
Men den nya vägen som planen beskriver skall väl inte 
förläggas där? 
Planens rubrik bör ändras! 
 
Kommentar: Syftet är att omfördela trafiken som går genom stadskärnan, främst förbi 
stadsparken och Nybron. Planområdet sträcker sig över ett område, som enligt gällande 
stadsdelsindelning, tillhör stadsdelen ”Centrum”. Därför bedöms namnet vara korrekt.  
 
Buller från trafiken på planerad gatusträckning kommer att 
påverka samtliga fastigheter längs med vägen/gatan oerhört 
negativt. Både i form av bullerplank och ständigt trafikbrus. 
Den i dag tysta miljön vid Tullakrok och östra åprommenaden 
kommer för all framtid att bli förstörd. 
 
Dra gatu/vägsträckningen på annan plats som ej påverkar 
människor så negativt som denna sträckning. T.ex. genom en 
förlängning av Varvsvägen runt reningsverket och därefter ut på 
Reningsverksvägen. (Ingen ringled utan bara en tillfartsled) 
 
En "omöjlig trafikcirkulationsplats " planeras i korsningen 
Storgatan, Danielslundsgatan och den nya gatan (Pytteleden). 
En cirkulationsplats med fem gatuanslutningar och därtill två 
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fastighetsutfarter. Här kommer att skapas en mycket trafikfarlig 
plats för personbilar, bussar och lastbilar. En ovänlig plats för 
oskyddade trafikanter som cyklister och fotgängare. 
Bygg inte denna trafikplatsplats! 
 
Kommentar: Utifrån utförda trafikutredningar och förprojekteringar bedöms föreslagna 
korsningstyper vara de mest lämpade. 
 
Alla berörda parametrar i en planprocess skall tas med i 
underlaget. I denna planbeskrivning har man uteslutit själva. 
Pyttebron! 
Politikerna har i beslutsprocessen för området, väldigt slipat 
låtit medborgarna endast succesivt få information: " Vi respekterar 
folkomröstningen." "Frågan om Pytteleden är död." 
" Leden skall byggas, men själva bron skall vara kvar." " Kråkan 
1 köper vi för att få handlingsfrihet och...."Tjänstemän som gör en plan skall 
inte agera på samma sätt! " 
 
Den nya brons utforming skall bestämmas genom en 
arkitekttävling som kommer att anordnas parallellt med 
planprocessen". "Utseendet på den nya bron är inte fastställd i planen och en 
arkitekttävling kommer att hållas parallellt med planarbetet 
innan planen antas." "I mitten av december 2021 tillkännages vinnaren av hela 
tävlingen." 
 
Synpunkter på planen skall vara inne senast 2021-12- 
14.Vinnaren av arkitekttävlingen skall offentligöras 2021-12-16. 
Detta förfarande bör anmälas till granskande myndighet. 
Kommunens tjänstemän skall sköta detta på ett betydligt mer 
grannlaga sätt. Speciellt därför att politikerna har svikit och 
totalt negligerat medborgarna i denna fråga. 
Jag hemställer om att allmänheten/medborgarna skall få ta del 
av förslaget om en ny bro minst tre veckor innan 
granskningstiden är slut. Ny tid för granskningstidens slut bör 
alltså utlysas. 
 
Kommentar: Detaljplanen reglerar inte utformningen på bron varpå det inte har bedömts 
nödvändigt att brons utformningen varit fastslagen innan granskning. Kommunen har dock 
genomfört en andra granskning, där broförslaget är med i planhandlingarna, innan 
detaljplanen föres till antagande.  
 

Fastighetsägare till fastigheten Asken 6, 2021-12-08 

Vid möte med planarkitekt Edvin Hansson den 23/11 2021 på Havsbadsvägen 
31 ( Asken 6) diskuterade vi vad som framkom i samrådsredogörelsen vad 
beträffar in- och utfart till Asken 6. Att flytta in- och utfarten norrut är helt 
omöjligt med hänsyn till var befintligt garage finns placerat. Den enda 
lösningen är att placera in- utfarten mot Spårgatan (Järnvägsgatans 
förlängning). En motordriven grind i bullerplanket krävs och även en 
gånggrind. Vi kräver även svar på hur man löser planeringen inne på tomten. 
Det måste göras en hel del arbete i samband med flytt av in-utfart då 
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förutsättningarna inne på tomten ändras betydligt. Nya stödmurar krävs, 
borttagning av häck, flytt av träd, ny markbeläggning, flytt av avfallstunnor osv. 
Vi vill även vara delaktiga i beslut om längd, höjd och utformning av 
bullerblank. Dessutom krävs ett nytt plank längs Havsbadsvägen för att få ett 
enhetligt utseende. Vi kräver att kommunen står för framtida underhåll av 
bullerplanket och dessutom skötsel av gångbanan utanför tomten. Vi vill även 
ha svar på hur många fönster som behöver bytas. Antagligen måste alla fönster 
i fastigheten bytas för att få ett enhetligt utseende. Dörrar behöver också bytas. 
En ventilationsanläggning krävs för att få bort ljudet då det inte fungerar med 
ventiler i fasaden. Vi vill även få tillstånd att bygga en mindre carport i hörnan 
Havsbadsvägen-Spårgatan. Vi kräver att träden på utsidan mot Spårgatan 
absolut inte ska fällas. Vi vill även att det uppförs ett par parkeringsplatser 
utanför tomten, förslagsvis i närheten av teknikhuset. 
 
Vi kräver att kommunen står för samtliga kostnader.  
Vi kräver att åtgärderna görs innan bygget med rondellen på Havsbadsvägen 
påbörjas.  
Vi kräver en skriftlig överenskommelse på våra krav innan det går upp till 
antagande.  
 
Hänvisar även till tidigare inskickade skrivelser.  
 
Yttrande angående samråd om detaljplanen för Ängelholm 3:28 m fl, 
CentrumNybroområdet, Ängelholm, Ängelholms kommun daterat 2021-01-
04  
 
Yttrande angående samråd om detaljplanen för fastigheterna Ängelholm 3:55 
och 3:28 m fl (Klippanvägens förlängning) Centrum- Nybroområdet, 
Ängelholms kommun, Skåne län, daterat 2013-12-05  
 
Yttrande angående granskning av detaljplanen för Ängelholm 3:55, 3:28 m fl ( 
klippanvägens förlängning) Centrum-Nybroområdet, Ängelholms kommun, 
skåne län, daterat 2014-03-28 
 
Överklagan av Ängelholms kommuns kommunfullmäktige beslut till 
Länsstyrelsen o Skåne, daterat 2014-06-23  
Yttrande angående samråd om detaljplanen för del av Ängelholm 3:136 m fl. 
Stationsområdet Ängelholm, Ängelholms kommun, daterat 2020-05-22 
 
Kommentar: Byte av fönster är först aktuellt i samband med att störningar uppstår. 
Gällande flytt av infart kommer detta regleras i kommande avtal. Exakt utformning 
säkerställs genom detaljprojektering. Tillstånd för byggnad av carport kan inte hanteras 
inom ramen av detaljplanen.  
Kostnader för åtgärderna som krävs regleras i avtal mellan fastighetsägare och kommunen.  
 
Privatperson, 2021-12-08 

Vem har givit rätt att riva Ängelholms 100 års historia Pyttebro. 
Jag vill erhålla yttrande från Kulturnämnden, Länstyrelsen och 
Miljönämnden. Tack. 
Det finns lösningar att bevara Pyttebro. 
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Havsbadsvägens anknytning till Klippanvägen kan gå via 
växthustomten till Danielslundsgatan och Vallgatan. Biltrafik kan 
fördelas mellan dessa två gator och komma till Klippanvägen. 
Minst påverkan på kulturarvet, miljön och omgivningen.. 
 
Kommentar: Nämnden för kultur, idrott och fritid eller miljönämnden har inte lämnat in 
något yttrande på detaljplaneförslaget. Länsstyrelsens yttrande finns redovisad i detta 
granskningsutlåtande.  
 
Fastighetsägare till Alen 3, 2021-12-09 

● Förslaget medför stora negativa konsekvenser för stadsbilden: 
Enligt miljökonsekvensbeskrivningen bedöms trafikleden inom planområdet 
medföra stora negativa konsekvenser för stadsbilden. I plansbeskrivningen står 
det bland annat så här: ”Värden fär stadsbilden försvinner när Pyttebron, som 
idag är ett landmärke i Ängelholm, byts mot en ny bro som blir mer än dubbelt 
så bred än den bro som finns där idag. Det kommer att behöva fällas träd 

utmed delen mellan Pyttebron och Reningsverksvägen”. 
 
● Förslaget leder till trafikbuller i rekreationsområden: 
I miljökonsekvensbeskrivningen står det bland annat så här: ”Genom 
detaljplaneförslaget säkerställs ett stråk för gång- och cykeltrafik genom 
området, men det förs även in biltrafik genom grönstråket som ersätter 
rofylldhet och relativ tystnad med trafikbuller och rörelser som kräver den 
oskyddade trafikantens uppmärksamhet. Vägen blir en ny barriär mellan 
bostadsområdet och målpunkterna vid ån. Bullernivåerna ökar i området, även 
på den norra sidan av Rönne å där Hembygdsparken är ett populärt utflyktsmål 
i regionen.” Även Tullakrok, elljusslingan och kanotklubben lär drabbas av 
trafikbuller på ett oönskat vis. I miljökonsekvensbeskrivningen står det: ”Även 
om tillgängligheten till rekreationsmöjligheterna fortsatt komma att vara hög, 
bedöms den nya vägen medföra en barriäreffekt eftersom passager över vägen 
sannolikt endast kan ske på vissa utpekade platser. Den nya vägen medför att 
upplevelsen och kvalitén av att vistas utomhus i området försämras av trafik 
och trafikbuller. Upplevelsen av ett rekreationsstråk kommer att försvinna.” 

och ”Detaljplanen bedöms medföra stora negativa konsekvenser avseende 

bullersituationen inom detaljplaneområdet.” 
 
● Förslaget följer inte kommunens kommande hållbarhetsplan: 

I Ängelholms kommuns förarbete till nästa hållbarhetsplan har ”Hållbar livstil” 
och ”Hållbart landskap” prioriterats som viktiga miljömål och det står bland 
annat att kommunen ska ha en cirkulär ekonomi och att tillgängligheten till 

natur för invånarna ska fra ̈mjas. Att riva den befintliga Pyttebron och lägga 
stora resurser på en ny bro platsar inte i målsättningen cirkulär ekonomi. Att 
leda in en stor trafikled i ett grönskande naturområde är ingen hållbar 
utveckling utan något som kommande generationer kommer önska ogjort. 
Förslaget verkar vilja offra naturområdet efter Pyttebron med anledning av att 
Stadsparken ska bli en något lugnare plats att vistas i men vi anser inte 
att Stadsparken kan ersätta naturområdet som förlängningen av Klippanvägen 
kommer att förstöra. Stadsparken är en park på mycket begränsad yta och inte 
en grönskande idyll i stan som naturområdet intill Pyttebron och Rönne å är. I 
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miljökonsekvensbeskrivningen står det att de nya bostäderna som föreslås 
uppföras inom stationsområdet bedöms kunna öka användningen av de 
tätortsnära grönområdena. Den nya trafikleden som nu föreslås kommer 
förstöra ett fantastiskt grönområde. Tätortsnära grönområden behövs och 
dessa är särskilt viktiga för grupper som barn eller funktionshindrade som har 
svårt att ta sig ut eller förflytta sig långa sträckor. 
 
Kommentar: Planens huvudsyfte är att möjliggöra en utveckling av stadskärnan, inte enbart 
stadsparken. Rekreationsmöjligheter kommer fortsatt finnas i närhet av planområdet, så som 
Nybroskogen, Kronoskogen och Hembygdsparken.  
 
● Förslaget kommer leda till mer biltrafik i centrum: 
Nya bilvägar leder till ökad biltrafik. I miljökonsekvensbeskrivningen står det 
följande: “Detaljplanen medför att trafik kommer att omfördelas inom de 
centrala delarna av Ängelholm, från stadskärnan till planområdet. Projektet 
medför ökad framkomlighet för bil och därmed kan det finnas risk för att fler 
personer väljer att ta bilen istället för att åka kollektivt, cykla eller gå.” ”Den 

nya vägen kommer att gå igenom ett tätortsna ̈ra grönstra ̊k och föra in buller i 

ett tidigare relativt ostört omra ̊de. Detaljplanen medfo ̈r sa ̈ker infrastruktur till 

nya bostadsomra ̊den men kommer ta resurser i anspra ̊k för att bygga.” 
Yngre generationer av Ängelholmare är antagligen mindre bilburna än vad de 
nuvarande är och önskar inte att kommunen ska investera så mycket pengar i 
något som kommer leda till mer biltrafik inne i centrum. Ett argument som 
används för att sälja in förslaget på Klippanvägens förlängning är att boende 
väster om Rönne å lättare ska ta sig ut ur centrum och att bostadsområden vid 
stationen kommer leda till en stor trafikökning på stråket Nybron-Nybrogatan. 
Är det inte så att de som väljer att bosätta sig i närheten av stationen väljer det 
just för att de reser mycket kollektivt? Och visst finns det andra vägar 
ut ur Ängelholm som bilisterna kommer nyttja om man inför trafikreglerande 
åtgärder vid Nybron-Nybrogatan som begränsar trafiken där. 
 
Kommentar: Även om en stor del av boende i Stationsområdet väljer kollektivtrafik som 
färdmedel bedöms trafik öka till följd av uytbyggnaden. 
 
● Förslaget att Garvaregatan ska anslutas till den nya trafikleden förvandlar en 
lugn återvändsgata till en genomfart med för tung trafik: 
Förslaget föreslår att den nya trafikleden ska ansluta till Garvaregatan för att 
skapa en genväg för bilkörande men det kommer medföra att en trygg passage 
i staden försvinner. Väldigt många rör sig till fots och på cykel på Garvaregatan 
och många av dem är barn. Enligt trafikutredningen ska föreslagen 
trevägskorsning vid Garvaregatan inte påverka den nya trafikledens eller 
närliggande gators kapacitetet något nämnvärt. 
Genomförs anslutningen kommer däremot ett lugnt villaområde med en 
återvändsgata påverkas mycket negativt. På den delen av gatan som nu är en 
återvändsgata kommer 
trafikflödet öka med 200 bilar per dygn. Sätter man detta i relation till hur 
mycket trafik som rör sig på återvändsgatan idag, gissningsvis 20 bilar per dygn, 
är trafikökningen orimlig. Garvaregatan är en smal gata, för smal för trafik i två 
led. Blir den kopplad till den nya trafikleden kommer det även bli svårt för 
många av oss boende att ta oss ut med bil från våra tomter vilket kan leda till 
trafikolyckor. 
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● Förslaget att Garvaregatan ska anslutas till den nya trafikleden tar inte 
hänsyn till att hus på Garvaregatan är med i kommunens bevaringsprogram: 
Gällande Alen 3 så är tomten kulturmiljö klass 1 och byggnaden klass 2. 
Byggnaden beskrivs även i kommunens senaste inventering, utförd 2019/2020, 
som en välbevarad byggnad. Byggnaden har värderingsklass ”Kulturhistoriskt 
värdefull”. Miljön på gatan skulle påverkas mycket negativt om det blev ett 
större trafikflöde. Eftersom många fastigheter längs med gatan ligger under 
bevarandeplan kan inte bullerdämpande skärmar anordnas i tomtgräns, då 
sådana skärmar helt skulle förstöra den miljö bevarandeplanen avser att skydda. 

 
● Förslaget till förlängningen av Klippanleden och kopplingen till 
Garvaregatan kommer leda till höga bullernivåer för de bofasta längs med 
gatan: 
I miljökonsekvensbeskrivningen står det ”Sammantaget bedöms bullernivåerna 
öka och delvis ske längs en sträcka som inte tidigare varit trafikerad och 
riktvärdena för utomhusnivåerna kommer att överskridas vid ett antal hus. 
Bullernivåerna kan i vissa fall sänkas med bullerskyddsskärmar, framförallt vid 
den västra delen av den nya vägen, men bullskyddsskärmarna har begränsad 
effekt vid korsningar med andra vägar och vid högre flerfamiljshus. 
Detaljplanen bedöms medföra stora negativa konsekvenser 
avseende bullersituationen inom detaljplaneområdet.” I bullerutredningen ser 
vi att cirka en tredjedel av tomten för Alen 3 kommer få en ljudnivå på 65–75 
dBA om Garvaregatan sammankopplas med den föreslagna trafikleden. En del 
av fastighetens fasad ligger inom det området och då huset är byggt 1950 
kommer trafikbullret öka väsentligt inomhus eftersom fönsterna inte stänger 
ute ljud effektivt. Många andra hus på Garvaregatan är också byggda på 50-
talet så bullernivå som en mer trafikerad väg medför kommer påverka alla 
husen negativt. 
 
Kommentar: Utredningarna visar att trafikökning på Garvaregatan blir liten. Sett till 
målpunkter och gatustruktur bedöms det inte rimligt att Garvaregatan används som 
genomfart, detta kan dessutom motverkas genom skyltning. 
 
 
Vi föreslår följande: 
● Gör en ny folkomröstning och följ utfallet i denna: 
Kommunstyrelsens beslut att gå vidare med Klippanvägens förlängning har 
mycket dålig demokratisk förankring. Majoriteten röstade nej till förslaget då 
kommunen anordnade sin folkomröstning 2011. Majoriteten var emot 
förslaget när NST genomförde en opinionsundersökning 2014. Vi föreslår att 
det genomförs en ny folkomröstning och att utfallet i denna blir det som gäller, 
det skulle kännas bättre för alla. 
 
● Gör en ny trafikutredning: 
Andra vägalternativ har avfärdats för att de inte avlastar Nybron-Nybrogatan 
tillräckligt men vi anser att Nybron-Nybrogatan kan avlastas med 
trafikreglerande åtgärder. Har det gjorts några utredningar kring hur man kan 
påverka trafiken genom att sänka 
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hastigheten och framkomligheten? Andra kommuner och Trafikverket 
använder sig idag av fyrstegsprincipen, som innebär att man provar mindre och 
billigare åtgärder först, innan man bygger nya vägar. De fyra stegen är följande: 
1. Åtgärder som kan påverka transportbehovet och val av transportsätt. 
2. Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintligt väg-/järnvägsnät och 
fordon. 
3. Begränsade ombyggnadsåtgärder. 
4. Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder 
Varför provar inte kommunen de tre första stegen innan de tar till så drastiska 
och kostsamma åtgärder som det är att bygga en ny väg och bro? Vid 
stadsparken kan gångfartsområde införas. Om det ska vara marknader i 
stadsparken på helgerna kan man förbjuda biltrafiken då. 
 
 
● Sommargata tills ringled byggs: 
Om restaurangerna i närheten av Stortorget vill ha uteservering under 
sommaren kan man stänga av Nybrogatan för bilister under sommaren. Många 
städer i Skåne (Malmö, Lund m.m.) har infört “Sommargator”, d.v.s. att 
biltrafik stängs av under sommarhalvåret. Nybrogatan kan stängas av under 
sommaren såsom det gjordes vid renoveringen av Nybron. Trafiken hittade då 
en annan väg som fungerade under de månaderna. När Nybrogatan är en 
sommargata kan restauranger kan utnyttja den bilfria perioden till att 
expandera sin servering utomhus. Genomför inte Klippanledens förlängning 
genom Pyttebro-området utan spara pengarna till att planera/investera i en 
långsiktig, modernare lösning som en ringled. Klippanvägens förlängning 
genom ett tätortsnära grönområde flyttar bara problemet några hundra meter i 
centrum och kommer i slutändan leda till två trafikerade bilvägar i centrum 
som inte är önskvärda. 
 
Kommentar: Att stänga av Nybron utan alternativa resvägar leder till en ökad belastning på 
andra gator, som inte är dimensionerade för den ökade trafikmängden. 
Alternativa lösningar finns redovisade i planbeskrivningen och 
miljökonsekvensbeskrivningen. Kommunen bedömer att Klippanvägens förlängning är den 
bästa lösningen för att minska trafiken i stadskärnan.  
 

Fastighetsägare till Asken 7, 2021-12-10 

Jag yrkar på att planen stoppas och att man tillsätter en oberoende kommission 
för att utreda alternativen till Ängelholm 3:28 m.fl. (Klippanvägen förlängning), 
av nedanstående anledningar: 
 
1 Inledning 
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra en ny väg för att 
koppla nuvarande Klippanvägen med Havsbadsvägen och den nya 
Järnvägsgatan. Den är planerad att skära rakt igenom och oåterkalleligt skada 
ett av stadskärnans få återstående gröna bälten med delvis oersättliga 
naturvärden som konstituerar mycket av Ängelholms skäl. Omgivande 
bostadskvarter kommer drabbas av skador i ännu okänd omfattning av 
vibrationer och buller. 
Ett intressant faktum är att kommunen tonar ner de negativa konsekvenserna 
medan Länsstyrelsen öppet erkänner konsekvensernas allvar. Kommunen har 
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dock dessförinnan i omgångar fått kritik för mängder av brister i förslaget, 
brister som fortsätter. Det ger en känsla av en kommun som vill köra över sina 
invånare. 
 
Som MKB noterar; den ombyggnad som detaljplanen medför innebär en 
påverkan på stadsbilden. Från att ha varit en del av ett sammanhängande, 
stadsnära grönområde med naturkaraktär, där Pyttebron är ett landmärke i 
staden, bedöms planförslaget medföra stora negativa konsekvenser både på 
stadsbilden och på upplevelsen av stadsrummet. 
 
Promenadstråket är idag en av få platser inom staden där det finns möjlighet 
att uppleva rofylldhet, relativ tystnad och möjlighet till kort återhämtning. 
Sträckan upplevs som naturnära och avskild från övrig stadsbebyggelse. 
 
Kommentar: Planens negativa konsekvenser finns redovisade i sin helhet i 
miljökonsekvensbeskrivningen och sammanfattade i planbeskrivningen.  
 
Det hölls en folkomröstning i Ängelholm om detta den 27 november 2011 där 
10,937 personer röstade. Folkomröstningen resulterade i att 59,73% röstade 
nej till att bygga pytteleden och därmed röstade man också nej till att bygga om 
samt nej till att riva Pyttebron, Sedan valet 2018 backade flera partier på sina 
vallöften och Ängelholmspaketet antogs av kommunstyrelsen den 16 oktober 
2019.  
 
För området gäller översiktsplan 2035 antagen av kommunfullmäktige 2017-
08-28. Av översiktsplanen framgår bland annat att ”biltrafiken ska styras till 
gator som är väl anpassade för att hantera trafikmängden. Vägnätet ska stärkas 
på de gator som bedöms vara lämpade för trafikändamålet….”. I detta fall 
handlar det inte om att styra trafik till gator utan att bygga nya gator på 
strandskyddat område som även ligger inom riksintresset för naturvärde och 
friluftsliv, något som inte på något sätt kan anses vara i linje med  
översiktsplanens intentioner. 
 
1.2 MKB 
Ett projekt av detta slag med omfattande miljöpåverkan skall enligt Plan- och 
bygglagen (PBL) 4 kap. 2 a§ bedömas enligt Miljöbalken (MB) 6 kap. 12§ och 
förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (1998:905) 4§. Detta innebär 
att en miljökonsekvensbedömning (MKB) ska upprättas vilket nu gjorts av 
kommunen. En MKB syftar till att bedöma positiva och negativa 
miljökonsekvenser. MKB ska ge en bild av planförslagets miljöpåverkan och 
konsekvenser för miljön och människors hälsa. Därtill ska MKB, där så är 
möjligt, redovisa förslag på åtgärder som medför att projektet kan 
utformas på ett sådant sätt att eventuella negativa effekter minskas. 
 
Planförslagets MKB omfattar 61 sidor, därutöver finns flertalet 
underlagsrapporter som är fristående dokument upprättade av olika privata 
konsultbyråer betalda av projektet. Föreliggande MKB skall ses som 
kommunens partsinlaga och inte en oberoende analys om projektet. Självklart 
kan inte de anlitade konsulterna ge en alltför negativ analys av projektet. 
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Kommentar: Utredningar som är framtagna är genomförda av upphandlade konsulter i 
enighet med lagen om offentlig upphandling.  
 
Länsstyrelsen kommenterar enligt följande. 
”Med den föreslagna detaljplanen följer det flera negativa konsekvenser som 
tas upp i framtagen MKB med stor påverkan på stadsbilden och stadsrummet. 
Det blir tydligt för Länsstyrelsen vilka negativa konsekvenser som planförslaget 
för med sig men inte lika tydligt vilka positiva effekter som kommer ut av den. 
Länsstyrelsen efterfrågar bättre viktade planhandlingar.” 
 
Kommentar: Planförslaget har uppdaterats och de positiva konsekvenserna har tydliggjorts. 
Länsstyrelsen har i sitt granskningsyttrande inte längre denna synpunkt.  
 
Det bör vara ganska tydligt för alla som läser detta inlägg att de negativa 
konsekvenserna fortfarande har stort övertag i detta planförslag. 
Det har vid flera tillfällen väckts frågan till Länsstyrelsen om 
byggnadsminneförklaring av Pyttebron. Kommunen tycker att den 
kulturhistoriska kopplingen till järnvägssträckningen kan fortsättningsvis finns 
på platsen genom andra åtgärder, där även den nya bron vägens dragning 
spelar roll för historieberättandet. Intressantare skrivning för att inte 
säga någonting alls får man leta länge efter. 
 
Naturvärden har inte undersökts på ett tillfredställande sätt i 
miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). Det finns inga ordentliga 
naturvärdesundersökningar med tillräcklig fältinventering och dokumentation. 
I kommunens egen MKB står det ”planläggningen bör anpassas så att 
förutsättningar finns för framförallt de objekt som klassas som påtagligt 
naturvärde att bevaras”. Kommunen väjer då att fälla en majoritet av de träd 
som klassas som påtagligt naturvärde. 
 
Kommentar: Planförslaget har anpassats för att kunna bevara så många värdefulla träd som 
möjligt.  
 
1.3 Strandskydd 
Området ligger inom strandskyddsområde vilket innebär att det krävs dispens. 
Det är också förbjudet att vidta åtgärder som väsentligen förändrar 
levnadsvillkoren för djureller växtarter (miljöbalken 7 kap 15 §) 
För att få dispens krävs särskilda skäl. Vad som kan utgöra särskilda skäl finns 
angivet i lagtexten. 
Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens 
från strandskyddet får man beakta endast om det område som upphävandet 
eller dispensen avser 
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften, (not. till exempel att det finns en hemfridszon av hävd, 
sedan minst 1975) 
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är 
väl avskilt från området närmast strandlinjen, 
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och 
behovet inte kan tillgodoses utanför området, 
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan 
genomföras utanför området, 
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5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som 
inte kan tillgodoses utanför området, eller 
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 
Dispens kan endast ges om behovet ej kan tillgodoses utanför området. Detta 
är ett ”skallkrav” och man kan inte ersätta detta krav med att det är det bästa 
alternativet. Finns andra alternativ utanför strandskyddat område som kan 
uppfylla behovet så ska dessa väljas och man ska inte ges dispens för 
strandskyddet! 
 
Stor restriktivitet bör i synnerhet gälla i områden som är tillgängliga för 
allmänheten och i områden som är särskilt värdefulla för djur- och växtlivet, t 
ex grunda mjukbottnar, landhöjningsområden och strandängar, och i 
tätbebyggda områden (prop 2008/09:119 s 105) 
Det särskilda skäl som kommunen åberopat till Länsstyrelsen är att marken 
behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte 
kan tillgodoses utanför området. Detta åberopande är helt enkelt falskt! Det 
allmänna intresset KAN tillgodoses utanför området. Det har däremot högre 
kostnad att tillgodose det utanför området (se utredning från 2016 om 
alternativa lösningar) men det är inte samma som att det inte KAN tillgodoses. 
Dispens för strandskyddet kan därmed inte ges! 
 
Kommunen skriver i detaljplan för Ängelholm 3:28 mfl : 
Genom miljöbalken 7 kap 18c § yrkas på upphävande av strandskydd: 
Strandskyddat område behöver i denna detaljplan tas i anspråk för att 
tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför 
området. Detta angelägna intresse bedöms väga tyngre än 
strandskyddsintresset. 
Ett antal utredningar har utförts som visat att vald ny vägdragning på bästa sätt 
uppfyller de övergripande mål kommunen har satt upp i den avsiktsförklaring 
man har formulerat för att utveckla trafiken och stadsmiljön i Ängelholm så att 
den blir långsiktigt hållbar. 
- För att få dispens för strandskydd krävs särskilda skäl. Dessa skäl är INTE 
uppfyllda eftersom det allmänna intresset KAN uppfyllas utanför området. 
(att det kostar mer att uppfylla det utanför området är inte en godtagen 
anledning för dispens) 
Kraven för dispens är ej uppfyllda och anläggandet av vägen innebär dessutom 
att livsvillkoren för djur- och växtarter förändras väsentligt. I praxis framgår 
även att anläggande av väg inom strandskyddat område får anses avhålla 
allmänheten från passage på ett sådant sätt att åtgärden är förbjuden enligt 7 
kap 15 §miljöbalken. Även på grund av detta kan dispens ej ges. 
 
Kommentar: Alternativa lösningar som är utredda omfattas också av strandskydd och 
medför inte samma resultat. Alternativa lösningar finns redovisade i planbeskrivningen och 
miljökonsekvensbeskrivningen. Kommunen bedömer att Klippanvägens förlängning är den 
bästa lösningen för att minska trafiken i stadskärnan 
 
1.4 Buller 
I trafikverkets riskbedömning för fladdermöss version 2017-05-07 påpekar de: 
Under planeringsfasen rekommenderas även att särskilt beakta hur ökad 
respektive minskad ljud- och ljusstörning kommer påverka fladdermössens 
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livsmiljöer och spridningsmönster. De alternativ som kan minimera störningen 
och förhoppningsvis förbättra villkoren för fladdermössen bör prioriteras. 
I urbana områden tillkommer fragmentering och habitatförluster genom 
etablering av allt större vägnät och utökad bebyggelse, samt direkt störning 
genom intensifierade aktiviteter och allt tätare ljud- och ljusmattor. Hur 
fladdermöss påverkas av ljud och ljus, framförallt vid trafikerade vägar, har 
relativt nyligen uppmärksammats och kunskapen är fortfarande ofullständig. 
Brist på insekter och vatten är två ytterligare hot för fladdermöss 
i tätbebyggda områden. 
 
Alla arter av fladdermöss har idag ett generellt skydd, bl a genom fridlysning 
enligt Artskyddsförordningen och genom det Europeiska fladdermusavtalet 
EUROBATS19-20. 
Fridlysningen är långtgående och innebär att djurens yngelplatser eller 
viloplatser inte får skadas, samt att störning under övervintring, parning, 
uppfödning eller flyttning är otillåten. Eftersom en rik fladdermusfauna 
dessutom är en god indikation på fungerande ekosystem finns det all anledning 
att skynda varsamt vid markexploatering och göra allt för att säkerställa, och 
allra helst för-bättra, fladdermössens livsmiljöer och livsvillkor. 
I Sverige har 19 fladdermusarter hittills påträffats, varav 9 st. klassas som 
hotade i den svenska rödlistan. För att värna om vår fladdermusfauna bör 
planering av ny bebyggelse, nya vägar och medföljande antropogena aktiviteter 
undersökas med avseende på vilka negativa effekter de kan få för 
fladdermössen i området och hur de i så fall kan undvikas. Lokaliseringen av 
olika arters habitat vid exempelvis födosök, parning eller val av boplatser 
kräver god kännedom om fladdermusfaunans artsammansättning, var 
fladdermössen har sina sommar- och dagvisten, födosöksplatser, 
parningsområden, flyttvägar och vintervisten, samt vid vilka tid-punkter 
individansamlingar kan förväntas för olika arter. 
Fladdermössen kan sägas ha en särställning som representant för biologisk 
mångfald, eftersom deras habitatkrav sammanfaller med en rad andra krävande 
och hotade arters krav. Åt-gärder som särskilt gynnar fladdermusfaunan är 
därför en mycket god strategi om man vill för-stärka och utveckla områden 
som annars hotas av krympande biologisk mångfald och försvagade 
naturvärden. 
Ingen utredning om ljudstörningar eller ljusstörning för fladdermössen har 
gjorts och eftersom vi redan kan förstå att dessa störningar kommer öka 
markant är det i sig självt krav att förkasta hela planförslaget. 

 
Kommentar: En inventering och utredning om fladdermöss har genomförts och finns bifogad 
planhandlingarna. 

 
Bullerutredningen som är gjord för trafik är baserad på in-data, ett av de 
viktigaste indata är hastigheten på fordonen som orsakar buller. Den 
hastighetsbegränsning som finns på de olika sträckorna är valda som in-data 
utan marginaler. De som bor på Havsbadsvägen vet att det inte finns någon 
trafik som flyter i 40km/tim på den vägen utan att medelhastigheten är 
avsevärt högre! En god uppskattning vore 60 km/tim. 
 
Även med de låga in-data hastigheterna så slår utredningen fasta att ”det finns 
goda möjligheter för fastigheterna i planområdet att innehålla aktuella 
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riktvärden vid fasad och inomhus”. Jag kräver en ny bullerutredning baserad på 
verkliga snitthastigheter för de aktuella vägsträckorna som finns idag och större 
marginaler för de som planerade sträckorna. Att göra en analys endast med 
tillåtna hastigheter är inte realistiskt och det vet alla. Vad vi inte vet är buller 
resultatet vid verkliga hastigheter. 
Bullerutredningen tar inte höjd för ökat buller på grund av acceleration ut ur 
rondellen och måste även på denna punkt uppdateras. Jag kräver en ny 
bullerutredning 
 
I kommentar till tidigare inlägg skriver kommunen: 
1. ”bullernivåerna på berörd fastighet påverkas inte nämnvärt av detaljplanens 
genomförande” 
a. Jag kräver då att kommunen utför bullermätningar före en eventuell 
ombyggnad för att ha data och sen kunna visa att bullernivåer ej 
påverkarkats. 
2. En projektering och fördjupad analys av cirkulationsplatsen har tagits fram 
inför granskningen och visar att den inte bör uppstå köbildning. 
a. En enfilig rondell med 10,000 fordon om dagen där det inte uppstår någon 
köbildning låter som om kommunen just uppfunnit bilmotorn som går på 
luft. Detta i kombination med utfarter från fastigheter inom 10 meter från 
rondellen. PM vägutformning och trafik specificerar ett flöde på 360 fordon 
per timme i analysen, de har baserat hela analysen på ett konstant flöde 
med trafik 24 timmar om dygnet. Huvuddelen av trafiken är under tider då 
folk är på väg till eller från jobb och inte ett konstant flöde. Jag kräver att 
rapporterna görs om. 
 
Sweco har i sitt PM ”förutsättningar och metoder, vägutformning, trafik och 
avvattning. Antagit ett konstant flöde av trafik under dygnets alla 24 timmar, 
något som är långt från verkligheten då mesta trafiken är när folk är på väg till 
och från jobb. Det verkar som om samma konstanta flöde även använts till 
bullerutredningen! Ingen speciell analys har gjorts för semestertrafiken ner till 
stranden och campingen under sommaren, vi som bor i närområdet till 
Havsbadsvägen vet att trafiken mer än fördubblas under dessa månader. 
Lagstadgade bullernivåer ska mötas under dygnets alla timmar och 365 dagar 
om året, inte enbart under vissa optimala förhållanden. Jag kräver att 
bullerutredningen görs om. 
 
Kommentar: Om det i framtiden uppstår en bullerproblematik på berörd fastighet tas 
kontakt med kommunens miljöenhet för mätning av bullernivåer. Enligt utredningarna 
riskerar inte berörd fastighet innefattas av nivåer över riktvärden. 
 
1.5 Betydande miljöpåverkan 
Kommunen bedömer själv att detaljplanens genomförande kommer medföra 
sådan betydande miljöpåverkan att en miljökonsekvensbeskrivning måste 
upprättas enl. PBL 4 kap 34 § eller miljöbalken 6 kap 11 §. 
Kommunen noterar ”Hur många träd som kommer fällas och berör på den 
slutliga utformningen av vägen”. Hur kan man skicka ut en planbeskriving på 
granskning – utan att redovisa den slutgiltiga utformningen på vägen i fråga? 
 
Kommentar: Mängden träd som behöver fällas beror på flera faktorer. Bland annat vilken 
lutning slänter har, vilket inte är något som kan regleras i plankartan.  
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I närområdet växer 16 särskilt skyddsvärda träd, vilka identifierades vid 
naturvärdesinventeringen 2013. Inventeringen även 5 naturvärdesobjekt och 7 
naturvärdesarter. 
Hur kommunen sen själva kan säga att ”planförslaget ämnar inverka så lite som 
möjligt på områdets naturvärden” är svårt att ta in. 
En fladdermusinventering har tagits fram inom ramen av 
detaljplaneneprocessen och den identifierar bland annat tre rödlistade arter, att 
området måste anses rikt på fladdermöss och att mycket pekar på att 
åtminstone större brunfladdermus har en bofast yngelkoloni i närheten. Ingen 
konsekvensanalys för ljudstörning enligt Trafikverkets riskbedömning för 
fladdermöss är utförd, utredningen föreslår även begränsad belysning längs 
vägen?!? Hur ska man ha en hårt trafikerad väg med begränsad belysning?? Jag 
kräver att denna konsekvensanalys för ljudstörning utförs samt av 
ljusstörningsåtgärder detaljeras och tas med i miljökonsekvensbeskrivningen. 

 
Kommentar: Belysning kan begränsas genom strategiskt placerade skärmar eller buskage, 
samt anpassad gatubelysning.  
 
Enligt 6 kap 12 § miljöbalken ska en MKB innehålla de uppgifter som är 
rimliga i hänsyn till; planens innehåll och detaljeringsgrad samt allmänhetens 
intressen. I och med dessa alla alvarliga brister är de avgränsningar som gjorts i 
MKB’n inte rimliga eller giltiga och jag kräver att en ny MKB tas fram. 

 
Kommentar: Det bedöms inte vara aktuellt att ta fram en ny MKB. 

 
I 5 kap miljöbalken reglera miljökvalitetsnormer. Kommunen bedömer att 
planförslaget inte kommer medföra någon påverkan på kvalitetsfaktorerna 
hydrologisk regim, morfologiskt tillstånd eller konnektivitet. Vi vill inte höra 
kommunens åsikt om detta utan kräver en utredning av dessa MKN. Man kan 
inte utreda detta i efterhand, särskilt när kommunens egen utredning visar att 
man måste bygga stödmurar ner för att säkra mot vattenytan väster om 
Pyttebron. 
 
Även naturskyddsföreningen avstyrker ett antagande av detaljplanen och 
påpekar att kommunen avgränsar miljökonsekvensbeskrivningen att inte 
behandla naturmiljön vilket annars är praxis. 
 
1.6 Stadsbild och landskapsbild 
Detaljplanens påverkan. 
Vid bedömningen har man delat upp i åtta områden och nivåerna stora, 
måttliga och små negativa konsekvenser samt obetydliga konsekvenser och till 
sist positiva konsekvenser. 
Nollalternativet bedöms medföra positiva konsekvenser. 
Av de åtta områdena bedöms fyra ha stora negativa konsekvenser och en 
måttliga negativa konsekvenser. Hur sen område 8 kan bedömas ha små 
negativa konsekvenser för stadsbilden när biltrafiken på det området kommer 
öka med 7000 fordon per dygn är mycket svårt att förstå. 
 
1.7 Riksintresset 
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En del av planområdet ligger inom riksintresset för friluftsliv. I dess 
värdebeskrivning 
anges att de vackra och varierande omgivningarna och det bitvis påtagliga 
lugnet och tystnaden gör att ån har stort värde för rekreation. De åtgärder, 
verksamheter och intressen som påtagligt kan skada områdets värden är särskilt 
hindrande bebyggelse och anläggningar i strandområdet. Kommunen noterar 
att ett genomförande av detaljplanen inte kommer påverka möjligheterna att 
vandra längs med ån eftersom det finns en gångbana på östra sidan av ån. Att 
det redan idag finns en gångbana på andra sidan ån förändrar inte att ett 
genomförande KOMMER påverka värdet av vandring, strövande och 
promenad på den del av ån som detaljplanen syftar till och därmed 
påverkar detaljplanen riksintresset negativt och kan därmed inte tillåtas. 
 
Riksintresse finns även för naturvärden. Riksvärdet utgörs av Rönne Ås 
dalgång vilket kommunen själva definierar som åfåran i höjd med vattenlinjen. 
Detta är fel! Ådal definieras som ”dalen en å rinner i” och det innefattar 
strandbankarna ner till vattenytan! 
 
Riksintresset påverkas därför negativt av detaljplanen och kan därmed inte 
tillåtas. Rönne Å’s limnologiska värden utgör också ett av riksintressets 
kärnvärde. Faunan i vattendraget anges kunna påverkas negativt av bland annat 
skogsavverkning längs vattendraget. 
 
Kommunen skriver själva ”för planförslaget utgörs den enda risken för 
påverkan på riksintressets naturvärden fällning av enstaka större träd. Eftersom 
detta innebär en nästintill obetydlig påverkan…” Samtidigt skriver man att man 
ska fälla mer än hälften av alla större träd, hur kommunen kan se detta som 
enstaka och obetydlig påverkan verkar ofattbart! 
 
Kommentar: Bedömningen görs i relation till samtliga träd inom riksintresset. 
 
Kommunen bedömer ”de negativa konsekvenserna på riksintresseområdena 
för rekreation och friluftsliv som små, och ingen påtaglig skada bedöms 
uppstå”. Detta resonemang baserar kommunen på att intresseområdet redan 
idag är bullerpåverkat och att intrången i de rekreativa värdena till största delen 
består av arealbortfall. Detta är ganska intressant formulerat och i stark 
kontrast till andra formuleringar kommunen gör om samma område så som: 

 Promenadstråket mellan Pyttebron och Havsbadsvägen har lokalt ett högt 
rekreationsvärde för de människor som bor och verkar i dess närhet (dvs hela 
centrala staden) 

 Promenadstråket är idag en av få platser inom staden där det finns möjlighet 
attuppleva rofylldhet, relativ tystnad och möjlighet till kort återhämtning. 
Sträckan upplevs som naturnära och avskild från övrig stadsbebyggelse 

 Från att ha varit en del av ett sammanhängande, stadsnära grönområde med 
naturkaraktär, där Pyttebron är ett landmärke i staden, bedöms planförslaget 
medföra stora negativa konsekvenser både på stadsbilden och på upplevelsen 
av stadsrummet. 
 
Kommunens bedömning att de negativa konsekvenserna på 
riksintresseområdena för rekreation och friluftsliv är små – är med ovan 
motivering helt enkelt FEL! 
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Kommentar: Promenadstråket mellan Pyttebron och Havsbadsvägen är inte en del av 
riksintresset. 
 
1.8 Minskning av fastighetsvärde 
Jag förbehåller mig att ställa skadeståndskrav på kommunen för den negativa 
värdepåverkan som genomförandet av detaljplanen kommer innebära för mig 
som fastighetsägare. Kommunen har ersättningsskyldighet för ekonomisk 
skada och jag kommer via värderingar före/efter visa att 
marknadsvärdeminskningen är betydande och kommer därefter ställa krav på 
ekonomisk ersättning från kommunen. 
1.9 Miljöpåverkan 
Jag kräver full möjlighet att påverka och utforma eventuella miljöförändringar i 
min närmiljö. 
2.0 Slutsats 
Jag anser att det är nödvändigt att ompröva Klippanvägens förlängning 
eftersom det är vida blivit känt vilken 
 
Kommentar: Den som orsakar skada har en skyldighet att lösa in först när skadan är så stor 
att marknadsvärdeminskningen på den berörda fastigheten är betydande. Påverkan på 
fastigheten bedöms i detta fall inte bli så stor. 
 

Privatperson, 2021-12-10 

200 år historia av Ängelholm vem vill riva upp den och skrota för 
gott. Nej Tack Anslutning mellan Havsbadsvägen och Klippanvägen kan gå 
via Arbingatan, Sportstigen och Växthustomten till Danielslundsgatan och 
Vallgatan som är sammankopplade till Klippanvägen. Dessutom kan det vara 
billigare och enklare för miljön och omgivningen. 
 
Kommentar: Synpunkt noterad.  
 

Boende i Toffelmakaren 7 och 8, 2021-12-10 

Jag anser att Klippanvägens förlängning är ett onödigt projekt 
eftersom ni är mycket medvetna om att vi kommer att behöva 
bygga ringleder som gör att bilarna kan komma ner till 
Havsbaden innan dom ens når stadskärnan. Att förstöra en 
miljö som finns idag och som stadens invånare i en 
folkomröstning sa nej tack till är mer än skamligt. 
Att skylla på olycksdrabbade korsningen Östergatan/Skolgatan 
är uselt. Där kunde ni enkelt ha gjort cykelboxar som bevisligen 
undanröjer sådana olyckor. 
Att ta bort Alunhäcken i stadsparken och istället göra en 
cykelväg där hade också gjort denna sträcka mindre otäck ( 
otäck därför att ni låtit cyklister trängas där. 
Ni har absolut gjort för lite. Det ni vill göra nu är för att bilarna 
ska kunna köra ännu mera i centrala delarna av staden. 
Kostnaden för detta projekt hittills är skamliga och detta ska vi 
stå för. Beklagligt. 
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Att ni köpt en dyr fin gammal villa som ni tänker sälja sedan är i 
mitt tycke skrattretande. Om ni mot förmodan får igenom ert 
miljöförstörande projekt kommer ingen att vilja bo där, det 
förstår kanske ni med. 
Att gå och cykla på remsan ni förslår om ni får igenom projektet 
blir även lika omöjligt om ni liksom nu väljer att ploga upp snö 
på cykelbana. Som ni precis gjort på Nybron. 
Nej, för att centrala Ängelholm ( dit räknar jag Klippanvägens 
förlängning med) ska kunna bli en klimatsmartare 
cykelvänligare stad får ni släppa tanken på ytterligare biltrafik. 
Andra städer ligger långt före oss. 
 
Se till att tänk efter före nu innan ni förstör vårt grönområde på 
andra sidan Pyttebron 
 
Kommentar: Synpunkt noterad.  
 

Frivilliga Försvarets Byggnadsförening, 2021-12-10 

Vi vill behålla Ängelholms historia av Pyttebron och är imot 
rivning av den. 
Förslag till Klippanvägens sammankoppling med 
Havsbadsvägen kan gå via Arbingatan, Sportstigen och 
Växthustomten till Danielslundsgatan och Vallgatan som är 
sammankopplade med Klippanvägen. 
Alternativ 2 Reningsverksvägen till Sportstigen och 
Växthustomten till Danielslundsgatan och Vallgatan. Minst 
påverkan på kulturarvet, miljön och omgivningen. Tack 
 
Kommentar: Synpunkt noterad.  
 
Fastighetsägare till Strövelstorp 5:74, 2021-12-10 

Det är en ytterst kortsiktig lösning som gör ett stort intrång i ett stort 
grönområde, och endast ger en kortsiktig vinst. Det dröjer Inte länge sen, 
innan en ny väg, en ringled utanför staden ändå måste byggas, Den väg, som 
styrande inom kommunen kallar:en mycket dyrare lösning! Befintligt 
grönområde med Pyttebron  är en viktig del i hela området med hela 
åpromenadden, förbi Tullakrok ,Hembygdsparken och  "Kyrkogårdsskogen" ..  
Och så upp på Pyttebron igenom grönområdet vidare igenom 
"Reningsverkskogen,och enda ut till havet. Den sistnämnda biten genom 
skogen har kommunen gjort bra, en smal handikappvänlig pietetsfullt 
iordningställd och rikt frekventerad.  
Den av de styrande i Ängelholm ,tänkta breda bilvägen, och rivning av 
Pyttebron och skövling av alla de stora träden och hela det orörda området är 
från början  till slut rena vansinnet,  
Beror det på okunskap?  
Eller enbart prestige?  
Träden är naturens lungor,  
Det vet varje barn idag!  
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Orörda områden för våra fåglar och många fler djur och insekter krymper hela 
tiden och arter dör utb varje dag.  
Det "städas" och träd o dungar " är i vägen" o tas .  
bort.  Nyttan för oss människor att vandra , cykla i naturen är säkert även de 
styrande väl medvetna om, men blundar kanske för?  
 
Jag bor inte nära den tänkta bilvägen själv men mitt hjärta finns i vår stad ändå.  
Jag blir förtvivlad varje gång jag kommer in till Ängelholm och ser att träd 
försvinner inte ett enda utan i mängd.  
Att det rubbar balansen naturen skulle man inte alls behöva påpeka om 
kunskap för detta fanns. 
 
Det som man en gång tar bort ,jämnar med marken och förstör, det kan man 
aldrig få tillbaka. Att prioritera biltrafik före levande varelser;människor och 
djur är en kortsiktig lösning som verkligen inte ligger i tiden, eller i framtiden!  
Vi är fler och fler som protesterar emot detta!  
Många ungdomar och barn.  
Vad vill vi ge dom för framtid?  
Asfalt o betong?  
Eller en stad att leva i?  
Så uppmaningen till de som styr i Ängelholm är: Sätt er ner och titta på kartor 
över Ängelholm, ta hjälp av hur andra städer löst trafiksituationen på ett 
pietetsfullt och ändå fungerande sätt, gå runt i Ängelholm på riktigt , glöm alla 
tillrättalagda bilder ; o glädjekalkyler som inte är verklighetsanpassade, 
skrivbordskalkyler av hur den tänkta bilvägen skulle se uti  
Det stämmer inte alls med verkligheten.I!!  
Stoppa Bilvägen, Klippanvägens förlängningll!I  
Skona hela grönområdet! Och lämna det orört!  
För människor, djur och allas vår överlevnad, för framtiden! 
 
Kommentar: Synpunkt noterad.  
 
Privatperson, 2021-12-12 

Pyttebron hör till Ängelholms historia sedan 1804. 
Sammankoppling mellan Havsbadsvägen och Klippanvägen 
kan gå via Arbingatan, Sportstigen och Växthustomten till 
Danielslundsgatan och Vallgatan. Tack. Minst påverkan på 
kulturarvet miljön och omgivningen. 
 
Kommentar: Synpunkt noterad.  
 
Privatperson, 2021-12-12 

Pyttebron hör till Ängelholms historia sedan 1804. 
Anslutning mellan Havsbadsvägen och Klippanvägen kan gå 
via Arbingatan, Sportstigen och Växthustomten till 
Danielslundsgatan och Vallgatan. Minst påverkan på miljön och 
omgivningen. Tack 
 
Kommentar: Synpunkt noterad.  
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Privatperson, 2021-12-12 

Pyttebron hör till Ängelholms historia sedan 1804. 
Anslutning mellan Havsbadsvägen och Klippanvägen kan gå 
via Arbingatan, Sportstigen och Växthustomten till 
Danielslundsgatan och Vallgatan. Minst påverkan på miljön och 
omgivningen. Tack 
 
Kommentar: Synpunkt noterad.  
 
Privatperson, 2021-12-12 

Pyttebron hör till Ängelholms historia sedan 1804. 
Anslutning mellan Havsbadsvägen och Klippanvägen kan gå 
via Arbingatan, Sportstigen och Växthustomten till 
Danielslundsgatan och Vallgatan. Minst påverkan på miljön och 
omgivningen. Tack 
 
Kommentar: Synpunkt noterad.  
 
Privatperson, 2021-12-12 

Pyttebron får vara kvar till oss och till kommande generationer. 
Anslutning mellan Havsbadsvägen och Klippanvägen kan gå 
via Arbingatan, Sportstigen och Växthustomten till 
Danielslundsgatan och Vallgatan. Tack 
 
Kommentar: Synpunkt noterad.  
 
Privatperson, 2021-12-12 

Pyttebron är Ängelholms historia och kultur. 
Klippanvägens anslutning till Havsbadsvägen kan gå via 
Danielslundsgatan och Vallgatan till Växthustomten och 
Sportstigen till Arbingatan och Havsbadsvägen. Minst påverkan 
på miljön och omgivningen. Tack 
 
Kommentar: Synpunkt noterad.  
 
Privatperson, 2021-12-12 

Pyttebron är Ängelholms historia sedan 1804. 
Sammankoppling mellan Havsbadsvägen och Klippanvägen 
kan gå via Arbingatan, Sportstigen och Växthustomten till 
Danielslundsgatan och Vallgatan som är sammankopplade 
med Klippanvägen. Tack 
 
Kommentar: Synpunkt noterad.  
 
Fastighetsägare till Tallen 7, 2021-12-12 

Jag godkänner inte detaljplanen. 
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Kommentar: Överklagande av detaljplanen kan ske först efter att detaljplanen fått ett 
antagandebeslut. 
 
Fastighetsägare till Lönnen 7, 2021-12-12 

Stadsplaneringen i centrala Ängelholm utgår från en förlegad 
syn där man utgår från bilistens behov. Det är otroligt 
bakåtsträvande att bygga en bilväg genom ett av stadens mest 
magiska centrala områden. Det är ett sådant beslut där 
efterträdarna till dagens politiker kommer att skämmas för i 
framtiden! 
Bilvägen flyttas några 100 meter i centrum. Kommunen löser 
ingenting på trafiksidan i central delarna av Ängelholm, vilket 
också inkluderar föreslagen vägdragning. Går man i stället 
vidare och ställer alla Riksintressen i Miljöbalken, 
Strandskyddet och att området är ett kultur- och 
rekreationsområde mot att den lilla Stadsparken som inte ens 
har någon större utvecklingspotential eftersom den är för liten, 
så har kommunen inte lyckats motivera särskilda skäl för 
detaljplanens genomförande. Eftersom det inte finns särskilda 
skäl vill undertecknade att detaljplaneprocessen avslutas och 
kommunen fördjupar utredningen av en ringled, som tillgodoser 
ett ”angeläget allmänt intresse”. Det blir ett dyrare alternativ, 
men det är inget argument för kommunen i denna fråga. Det 
löser trafikfrågan i centrala Ängelholm och bevarar ett 
skyddsvärt område för framtida generationer! 
 
Kommentar: Lösningen med ringled har studerats, främst i arbetet som kallats ”Västra 
Länken”. Utredningen visar att en ringled inte ger samma goda effekt på trafikbelastningen 
i stadskärnan som Klippanvägens förlängning. Alternativa lösningar finns redovisade i 
planbeskrivningen och miljökonsekvensbeskrivningen. Kommunen bedömer att 
Klippanvägens förlängning är den bästa lösningen för att minska trafiken i stadskärnan.  
 
Privatperson, 2021-12-12 

Jag tycker att beslutet att genomföra Klippanvägens förlängning så som det 
beskrivs på engelholm.se är fel. Jag tycker att man bör ta större hänsyn till de 
negativa konsekvenser förlängningen kommer att ha för miljön - särskild 
bullret och förlust av stadsnära skog och rekreationsstråk. 
 
Påverkan på Rönneån nämns inte alls i utvärderingar och undersökningar. 
Uppförandet av nödvändig bullerskydd kommer också att påverka området 
negativt. Jag tycker det är fel att nonchalera folkomröstningen som var klart 
emot förlängningen. 
 
Många av kommunens egna utredningar visar att påverkan på naturen blir 
omfattande, och samtidigt visar att vinsterna (i form av trafikavlastning på en 
liten del av stadskärnan) är oklara och kan t.o.m uteblir i stort. 
 
Kommentar: Utredningarna visar att genomförande av detaljplanen medför en direkt 
minskning av trafiken genom stadskärnan, samt en betydande minskning av bullernivåerna i 
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samma område. Detaljplanen gör det dessutom möjligt att genomföra ytterligare åtgärder i 
stadskärnan för att kunna minska trafiken där.  
 
Klippanvägens förlängning förefalla ännu mer fel nu mot bakgrunden av COP 
26 där nästan 
hela världen var överens över vikten av att kraftigt minska utsläppen och 
skydda naturen (särskilt växter och skog) för att möta överenskomna 
klimatmål. 
* * * 
Det är är svårt att motivera Klippanvägens förlängning och samtidigt ta hänsyn 
till Sveriges miljömål (begränsad klimatpåverkan, god bebyggd miljö, frisk luft 
m fl.). Ett av Sveriges miljömål är att minska utsläppen från inrikes transporter, 
utom flyg, med minst 70% till år 2030, jämfört med 2010 och det är svårt att se 
hur Klippanvägens förlängning kan bidra till detta mål. Tvärtom finns det en 
stor risk att det uppmuntrar till ökad bilanvändning. Det kommer kanske att ge 
minskad biltrafik i centrum men problemet flyttas bara några hundra meter 
norrut och tar en del av en av Ängelholms två närliggande skogsområden i 
anspråk, samtidigt som det delar en sammanhängande “grön korridor” mellan 
skogen kring och norr om Hembygdsparken och Roddklubben i två delar. 
 
Det är ännu svårare att försvara förlängningen när man läsa Ängelholms 
kommuns egen Hållbarhetsplan(september 2020) där det står att målsättning 
ska vara att det “ska det vara lätt att leva hållbart...vi gynnar biologisk mångfald 
och värnar om ett gott liv för människor och natur.” Och där hållbar landskap 
innebär att “grönstruktur...integreras i våra samhällen. Tillgängligheten till natur 
för invånarna ska främjas.” 
 
En folkomröstning hölls november 2011. Nästan 60% av de som röstade vill 
att Pyttebron skulle bevaras. Ledande lokalpolitiker tyckte att deltagande var 
för lågt, men nästan 35% av röstberättigade deltog på en dag då en del av 
samhället var stängd eller begränsat pga storm. Vid EU-val är det flera länder 
som har valdeltagande som är ännu lägre men dessa resultat räknas ändå. Att 
inte respektera resultatet av ett demokratiskt process skickar fel signaler till 
allmänheten. 
 
Kommentarer ang. tidigare utredningar 
WSP utförde en naturvärdesinventering av detaljplaneområdet 2013. 
Rapporten identifierade fyra naturvärdesområden men Rönneån i sig ingick 
inte i fältinventeringen alls. Ingen hänsyn togs till eventuella påverkan vid 
brofästekonstruktion, påverkan av byggtrafik på åstränderna, påverkan vid 
förstärkning av strandbrinken och ån själv. 
WSPs undersökning delar området i 10 mindre ytor men uppdelningen innebär 
att man går miste om en helhetsbedömning av området som en viktig “grön 
korridor”. Denna korridor sammankopplar skog kring Hembygdsparken och 
norr om Danielslundsgatan (inkl. delvis vildvuxen kyrkogårdstomten) med 
skogsområdet närmare järnvägen, skogen kring Reningsverket och åns 
mynning - en sammanlagd sträcka av varierad naturmiljöer från bokskog till 
vasstränder. 
● Pga hur marken omklassats av kommunen i detaljplanerna, kommer ingen 
hänsyn tas till hur en ny bro (vid Pyttebron) kommer att påverka Rönneåns 
strandskyddsområdet som finns nedströms i direkt anslutning till den befintliga 
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Pyttebron eller ån överhuvudtaget trots att det troligtvis inte går att bygga helt 
nytt i området utan påverkan. 
● Området är en del av ett större område som enligt Länsstyrelsen 2003 borde 
skyddas från exploatering. 
● Ängelholms Kommuns Naturvårdsprogram 2010 identifierade området som 
av värde pga tätortsnära natur och biologiska mångfald. 
 
Man har anledning att ifrågasätta antaganden som gjorts angående antal bilar 
på Nybrovägen år 2040. År 2011 räknades 7600 bilar/dygn på Nybron och 
enligt Swecos trafikutredning maj 2020 fanns det 8000 bilar/dygn. Detta 
innebär att trafikflödet har inte alls ökat i samma utsträckning som var tänkt i 
2011. 

 
Kommentar: Den förmodade ökningen av trafiken sker till stor del av den planerade 
exploateringen i Stationsområdet, som inte är med i de faktiska mätningarna.  
 
Trafikverket skriver i Trafik för en attraktiv stad att 70-80% av alla resor med 
bil i tätbebyggda områden är kortare än 3-4 km. Om man tog cykeln istället för 
bilen lite oftare hade man förmodligen minskat biltrafiken väsentligt utan 
nybyggnation överhuvudtaget. 
 
S.k “heat maps” från olika motionsappar visar att Pyttebron och dess 
naturområden är väl använda till fots (promenad och jogging) samt på cykel. 
Någon räkning av cykel och gångtrafik på n.v Pyttebron finns inte (enl. 
Kommunen jan 2021). Om man ersätter bron med cykelvägar som går bredvid 
en tung trafikerad väg går den gröna naturupplevelsen som anses så viktig för 
hälsa förlorad - något som fastställs i kommunens 
 
Trafikplanen 2011-2012 och MKB 2020-11-02. 
Den nya vägens påverkan Enligt MKB (WSP 2020) bedöms “effekten och 
konsekvensen på stadsbilden för planområdet i sin helhet medföra stora 
negativa konsekvenser pga bl.a buller, höga bullerskyddsplank och förlorade 
träd och vegetation.” Det kommer att medföra “måttliga till 
stora negativa konsekvenser för de lokala värdena för rekreation och 
friluftsliv…[och] stora negativa konsekvenser på stadsbilden. Upplevelsen och 
kvalitén av att vistas utomhus i området försämras.” Samtidigt antyds det att 
det är oklart om förlängningen kommer att minska trafiken i centrum så som 
det är tänkt. Enligt Sveco (2020) kommer den nya Pyttebroområdet har 8000 
fordon i timmen - precis lika många som Nybrovägen sägs har nu - och som 
anses vara för mycket - och detta genom ett område som fn är i stort bilfritt 
och haft låga bullernivåer sedan järnvägen avvecklades på 1950 talet. 
 
Buller utredningen (Sweco 2020) slår fast att gällande riktvärden vid fasad och 
uteplats kommer överskridas längs den planerade vägen och att bullerplank 
kommer att behövas och sammantaget kommer trafikflödesändringen medföra 
negativa konsekvenser avseende buller. 
Den nya vägen kommer att ansluta till Garvaregatan m.fl och dessa småvägar 
kommer att ändra karaktär för cyklar från “blandtrafik” (< 30km/h och < 500 
bilar/dygn) till mer trafikerad om bilar använder vägarna som genvägar till 
Stationsområdet, parkering bakom Systembolaget mm. Dessutom byggs det 
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nytt på Hummerhusets parkering som ligger i direkt anslutning till den 
tilltänkta vägförlängningen. Dessa bostäder är inte med i bullerutredningen 
alls. 
 
Kommentar: Bullerutredningen har uppdaterats och innefattar även dessa nya bostäder.   

 
Det antyds i Swecos rapport att fot- och cykeltrafik genom de nya korsningar 
kommer inte att störa biltrafikflöden eftersom det borde aldrig vara fler än 30 
st /timmen. Formuleringen gör att fotgängare och cyklister ses som något som 
stör bilflödet - en förhållningsätt som gör det svårt att tror att nya fot och 
cykelvägar vid Pyttebron kommer att formas på ett sätt 
som verkligen uppmuntrar människor att lämna bilen hemma oftare. 
* * * 
Att bara flyttar trafiken norrut genom Klippanvägens förlängning speglar en 
föråldrad miljösyn när man byggde högre skorsten och längre avloppsrör för 
att bli av med ett miljöproblem. Det tar inte hänsyn till befintliga, uppskattade 
grönområden, det respektera inte resultatet av folkomröstningen, det tar inte 
hänsyn till ändrade res- och handelsmönster pga t.ex miljömål eller Corona, 
eller till ändrade transportformer (t.ex elfordon) som gör att buller 
och avgaser kommer att minskas avsevärt. 
 
Nya arbetsmönster som ett resultat av corona anpassningar med ökat arbete 
hemifrån och större miljömedvetenhet kan komma t.o.m att innebär mindre 
biltrafik i centrum, trots nybyggnation. 
Det är inte ens påvisat att Klippanvägens förlängning löser trafikproblem i 
centrum eftersom mycket av trafiken vill ändå dit - till Systemet och affärerna! 
Dessutom löser Klippanvägen inte problemet som den enda passagen under 
järnvägen i centrala Ängelholm orsakar - att vid översvämning/olycka inte lätt 
kunna nå eller lämna Havsbaden med räddningsfordon mm. 
Jag vill inte att Klippanvägens förlängning byggs. Jag önskar att man titta igen 
på andra lösningar för att minska den totala mängd biltrafik och uppmuntra 
aktivt till flera miljövänliga resor genom “trafiklugnande” åtgärder som gagnar 
en större del av samhället/stadskärnan. T.ex s.k “Park and ride” , enkelriktad 
biltrafik i staden eller en avgift på bilar som körs i stadskärnan. Det finns 
lösningar - det som saknas är den politiska viljan att göra något verkligen 
hållbart för framtiden! 
 
Kommentar: Alternativa lösningar finns redovisade i planbeskrivningen och 
miljökonsekvensbeskrivningen. Kommunen bedömer att Klippanvägens förlängning är den 
bästa lösningen för att minska trafiken i stadskärnan.  
 
Privatperson, 2021-12-12 

Jag godkänner inte detaljplanen. 
 
Kommentar: Överklagande av detaljplanen kan ske först efter att detaljplanen fått ett 
antagandebeslut. 
 
Privatperson, 2021-12-12 

Jag godkänner INTE detaljplanen och hoppas att den stoppas 
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Kommentar: Överklagande av detaljplanen kan ske först efter att detaljplanen fått ett 
antagandebeslut. 
 
Privatperson, 2021-12-12 

Jag godkänner inte detaljplanen. 
 
Kommentar: Överklagande av detaljplanen kan ske först efter att detaljplanen fått ett 
antagandebeslut. 

 
Naturskyddsföreningen Ängelholm, 2021-12-12 

Naturskyddsföreningen Ängelholm vidhåller sin uppfattning att detaljplanen 
innebär att ett av stadens få centralt belägna naturområden som huserar många 
olika växter, däggdjur, fåglar och insekter kommer att förstöras. Vi konstaterar 
att det reviderade planförslaget inte tillräckligt har tagit hänsyn till farhågorna vi 
har framfört under samrådet. I flera fall har dessa farhågor förstärkts. 
 
Trafikutredningens prognoser om framtida trafikflöden anser vi är väldigt 
osäkra och vi ser inte att trafiksituationen i staden är så allvarlig att den i 
dagsläget motiverar nya vägdragningar. Vi anser inte att kostnaden av 
trafikleden, vare sig i pengar eller förlust av tätortsnära natur, är befogad. Det 
är dessutom ett väldokumenterat faktum att utbyggnad av ett vägnät, p.g.a. den 
då ökade tillgängligheten med bil, alltid leder till ökad trafik – det är en orsak, 
inte en kur. 
 
Vi avstyrker därför ett antagande av detaljplanen och vidareutvecklar vår 
ståndpunkt nedan. 
 
Naturvärdesinventering 
Naturvärdesinventeringen har kompletterats med en undersökning av groddjur 
och en ny fladdermusinventering, men vi saknar liknande inventeringar av 
övriga däggdjur, insekter och fåglar. 
Den branta slänten där vägen ska gå intill ån är, som vi misstänkte, instabil och 
enligt Tyréns PM - Geoteknik kommer det att behövas omfattande arbete med 
spontning och förankring. Detta betyder att all vegetation längs sträckan 
behöver röjas och samtliga träd behöver fällas. Den här sträckan har kanske det 
högsta värdet för den biologiska mångfalden och är enligt Johan Eklöv den 
känsligaste punkten i planområdet där åtminstone sju arter fladdermöss rör sig. 

 
Kommentar: Utredningen föreslår att nya ljusdämpade åtgärder uppförs inom detta område. 
 
Skyddsvärda och gamla träd 
Stora träd är en väldigt viktig förutsättning för den biologiska mångfalden och i 
området finns det många fina träd, ek, bok och lönn, som kommer att fällas 
om planen verkställs – enligt uppgift handlar det om ett 80-tal. I området finns 
även 16 träd som klassas som ”skyddsvärda” och som enligt vår uppfattning 
absolut inte bör fällas. Trots detta är minst ett av dessa i farozonen. Stora träd 
är oerhört värdefulla: en ek till exempel är hem för många svampar, larvar, 
mossor, insekter, fåglar och, inte minst, fladdermöss. Den kan hysa upp till 
1500 arter och det finns cirka 460 rödlistade arter i skogslandskapet som är 
beroende av gamla ekar för att överleva. 
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För vilda bin (humlor och solitärbin) är framför allt ek och lönn, men också 
bok och lind, viktiga källor för näringsrikt pollen och till viss del även för 
nektar och honungsdagg. En ny forskarstudie av Johanna Yourstone, Lunds 
universitet, visar att ekpollen är favoritföda för murarbin och utgör ofta ca 
70% av allt pollen de samlar. Den näst största favoriten är pollen från lönn. Att 
ersätta stora träd med s.k. kompensationsträd är inte någon tillfredsställande 
lösning – ej heller att sätta upp holkar åt fladdermöss. ”Veteranisering” av 
några yngre, mellanstora ekar såsom Johan Eklöv föreslår vore en bra åtgärd 
oavsett om vägdragningen genomförs eller inte. Det kommer dock inte att 
fungera som någon ”quick-fix” för att ersätta borttagna gamla träd då det tar 
flera år att åstadkomma naturliknande ihåligheter och ved lämplig för insekter. 
Sly med inblandning av salixarter som sälg, pil och vide som kommer att röjas 
undan för vägdragningen är den allra viktigaste blommande växten för bin, 
humlor och fjärilar då den erbjuder rikligt med nektar och pollen tidigt på 
våren. 
 
Kommentar: Planförslaget är anpassat så att så många stora träd som möjligt att stå kvar. 
Planhandlingarna lyfter också fram vikten av att kompensera så långt som möjligt. 
 
Fladdermöss 
Fladdermusinventeringen visar att det finns rikligt med fladdermöss i området 
och att det finns mellan åtta och tio olika arter vilket stärker vårt argument att 
området bör skyddas. Trädfällning, fordonstrafik, ökad belysning och buller 
blir oundvikligt störande för såväl fladdermöss som fåglar och vägdragningen 
bör därför inte ske. Johan Eklöv påpekar i fladdermusinventeringen att en 
bilväg ofrånkomligen kommer att förändra landskapsbilden till det sämre för 
fladdermössen. Detta på grund av att mer hårdgjorda ytor betyder färre 
insekter, samtidigt som färre träd betyder minskad möjlighet 
för skyddad flykt och för boplatser. En bredare väg med färre träd gör 
dessutom att belysningen i område intensifieras. Att skapa en hårdtrafikerad 
bilväg och samtidigt behålla den nödvändiga mörka och lugna passagen med 
sammanhållande skyddande växlighet tror vi inte blir möjligt. 
 
Vi vänder oss emot att man beskriver det som att koloniplatser "möjligen" 
finns i området, då vi uppfattar att fladdermusrapporten snarare anger att det 
högst sannolikt finns kolonier i området. Då inventeringen starkt antyder att 
det kan finnas en yngelkoloni i närheten, anser vi att det är av stor vikt 
att man ytterligare undersöker detta och identifierar plats för kolonin. Om/när 
kolonin identifierats bör man få kvalificerad hjälp med att avgöra buffertzon 
och försiktighetsåtgärder för att inte negativt påverka kolonin. Vi vill påpeka 
att fladdermössens yngelkolonier är skyddade enligt artskyddsförordningen och 
att dispens behövs för att störa/förstöra dessa. Att inte identifiera kolonin 
och söka dispens i förväg kan bli mycket dyrt, försena arbetet och leda till 
viten. Vi vill också påpeka att åtgärder, som att undvika fällning av just det träd 
som hyser kolonin, inte nödvändigtvis är tillräckligt, eftersom buller, ljus och 
ännu svårare faktorer som till exempel förändrad luftfuktighet kan 
förändra och förstöra kolonin. 
 
Fladdermusinventeringen kommer med fyra förslag och vi anser att förslag nr. 
1, 2 och 4 ska 
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genomföras. Vi anser inte att planbeskrivningen tydligt beskriver hur 
uppfyllande av förslag nr. 2 och 4 ska genomföras, framför allt inte i området 
benämnt ”NO03”. En ganska lång sträcka kommer helt och hållet att berövas 
träd och växtlighet, vilket kommer medföra att en ökad mängd ljud och ljus 
sprider sig över ån, som är en viktig jaktlokal för fladdermöss. Att kommunen 
"ämnar inverka så lite som möjligt på naturvärdena" är en dålig förklaring på 
hur förslagen ska genomföras. 
 
Kommentar: Ljusdämpade åtgärder kan ske genom plantering av buskage och uppförande av 
skärmar. 
 
Klimat- och trafikpåverkan 
I en kommande koldioxidbudget behöver Ängelholms kommun så många 
levande träd som möjligt eftersom träd har kapacitet att binda koldioxid, och 
då främst de som fortfarande växer. Att fälla friska växande lövträd är negativt 
ur många aspekter, som vi tar upp i denna skrivelse, och därtill kan även 
läggas klimatet. Det kommunen inte behöver är fler vägar, eftersom trafiken då 
kommer att öka och generera mer koldioxidutsläpp. I Wales har det politiska 
styret beslutat att inte anlägga några nya vägar på grund av klimatkrisen utan 
satsar på underhåll av de befintliga. Ängelholm kan göra 
detsamma och bli först i Sverige med en sådant föredömligt beslut. 
 
Kommentar: Synpunkt noterad. 
 
 
Privatperson, 2021-12-12 

Pyttebron bör inte rivas det är Ängelholms historia. Sträckan 
från Reningsverksvägen till Sportstigen saknar grund för 
trafikerad väg. Rötter från kringliggande träd är under ytan och 
vatten stiger och sjunker i Ån. Mitt förslag till anslutning mellan 
Havsbadsvägen och Klippanvägen kan gå via Arbingatan 
Sportstigen och Växthustomten till Danielslundsgatan och 
Vallgatan som är sammankopplade med Klippanvägen redan. 
Det blir nya ledningar på den sträckan och bra trafikledning från 
stan. Många bilister kommer att nyttja Idrottsgatan också att 
komma till Danielslundsgatan och Klippanvägen via 
Växthustomten. 
 
Kommentar: Alternativa lösningar finns redovisade i planbeskrivningen och 
miljökonsekvensbeskrivningen. Kommunen bedömer att Klippanvägens förlängning är den 
bästa lösningen för att minska trafiken i stadskärnan. 
 
Fastighetsägare Sparven 5, 2021-12-12 

Enligt Ängelholmspaketets avsiktsförklaring, beslut 190930, ska kommunen 
utveckla stadsmiljön och trafiken i Ängelholm så att den blir långsiktigt hållbar: 
• ”Vi vill ha en tillgänglig och säker infrastruktur för alla trafikanter” 
Enligt kommunens beskrivning om vad vi ska granska står det: 
''Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra en ny väg för att 
koppla nuvarande Klippanvägen med Havsbadsvägen och den nya 
Järnvägsgatan. Detaljplanen ska också möjliggöra gång- och cykeltrafik på 
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samma sträcka”. Detta ser vi som en stor skillnad där biltrafiken prioriteras i 
första hand och att oskyddade trafikanter – gångtrafikanter och cyklister inte 
kommer att ha en säker infrastruktur. 
 
På sidan 31 under rubriken konsekvenser står också: 
”Projektet medför ökad framkomlighet för bil och därmed kan det finnas risk 
för att fler personer väljer att ta bilen istället för att åka kollektivt, cykla eller 
gå”. Denna mening talar också sitt tydliga språk att biltrafiken prioriteras och 
att denna lösning med en ny väg kommer att totalt öka trafiken i stadsmiljö. 
Som vi påpekat i vårt tidigare yttrande är det ingen säker trafikmiljö för gående 
och cyklister när det ibland ska vara gång- och cykelbanor på båda sidor om 
vägbanan och på vissa sträckor endast på en sida av vägbanan. 
 
Kommentar: Genom att flytta den tyngre genomfartstrafiken från stadskärnan till 
Klippanvägens förlängning skapas en tryggare stadskärna för oskyddade trafikanter. Längst 
med Klippanvägens förlängning har stort fokus lagts på att säkerställa att de nya gång- och 
cykelvägarna ges goda förutsättningar.  
 
Enligt plankartan kommer det att bli väldigt trångt att få plats med leden vid 
Danielslundsparken, den nya byggnaden längst i norr på ”Hemköps gamla 
parkering” och fastigheten Kråkan 1. Enligt plankartan tangerar vägområdet 
den nya fastigheten på ”Hemköps parkering”!!! 
Fortfarande nämns inte alls hur en rondell i svackan Storgatan, 
Danielslundsgatan och Klippanvägens förlängning kommer att utformas. I en 
eventuell rondell kommer de oskyddade trafikanterna inte att prioriteras. 
 
Kommentar: Det som är planlagt som GATA i plankartan tangerar den nybyggda 
fastigheten, inom GATA ryms dock även gång- och cykelväg samt slänter.  

 
Enligt Ängelholmspaketets avsiktsförklaring, beslut 190930, ska kommunen 
utveckla stadsmiljön och trafiken i Ängelholm så att den blir långsiktigt hållbar. 
Följande punkt framhålls också: 
• ”Gröna områden är viktiga i stadsbilden” 
Om kommunen ska leva upp till sin avsiktsförklaring tar man inte bort tre 
gröna områden i stadsbilden. Enligt detaljplanen skapar man ”ett nytt 
grönområde” genom att utveckla Växthustomten. Växthustomten finns redan 
och kan naturligtvis utvecklas, men den kommer aldrig att kunna ersätta de 
grönområden som finns idag. Dessutom kommer Växthustomten att delas mitt 
itu av en bilväg där bilar och bussar kommer att ha dominera. 
Klippanvägens förlängning genom Pyttebroområdet är en dålig, kortsiktig 
lösning. Detta kommer bara att 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. 
 
Kommentar: Alternativa lösningar finns redovisade i planbeskrivningen och 
miljökonsekvensbeskrivningen. Kommunen bedömer att Klippanvägens förlängning är den 
bästa lösningen för att minska trafiken i stadskärnan.  
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Nollversionen skulle kunna utvecklas i förhållande till vad som finns idag till en 
struntsumma mot trafikledsprojektet och det skulle kunna leda till förverkliga 
kommunens avsiktsförklaring om långsiktig hållbar stadsmiljö, att gröna 
områden är viktiga i stadsbilden samt utgöra en säker väg till hav och 
resecentrum för gång- och cykeltrafikanter. 
Detaljplanen för Ängelholm 3:28 m fl är fortfarande ett hafsigt hastverk som 
inte har förankring i verkligheten och som därför bör placeras där den hör 
hemma – i papperskorgen! 
 
Kommentar: Synpunkt noterad. 
 
Privatperson, 2021-12-12 

Jag godkänner INTE detta. 
 
Kommentar: Överklagande av detaljplanen kan ske först efter att detaljplanen fått ett 
antagandebeslut. 
 
Föreningen Rädda Pyttebroområdet – Värna om Ängelholms oaser 2021-12-12 

Synpunkter från Föreningen Rädda Pyttebroområdet – Värna 
Ängelholms oaser 
 
Vi tycker att det är väldigt allvarligt att kommunen fortfarande 
inte tar klimatförändringarna och förlusten av biologisk 
mångfald på allvar. Om vi ska göra det kan vi inte bygga nya 
bilvägar genom grönområden. Vad gör kommunen för att 
minska klimatpåverkan och förlusten av biologisk mångfald? 
Vad gör kommunen för att kunna leva upp till Parisavtalet? 
 
Finns det något arbete med hållbar transportplanering i 
kommunen? Det behövs för att kunna dämpa 
klimatförändringarna och det kan användas för att inte behöva 
bygga nya vägar. Naturskyddsföreningens klimatgrupp har en 
inspelad föreläsning om hållbar transportplanering som kan nås 
här: 
https://www.youtube.com/watch?v=Oe6GYqsWjUk 
 
Det skulle också kunna vara intressant för Ängelholms kommun 
att studera den trafikplan som Falkenbergs kommun tog fram 
för Falkenbergs stad för några år sedan. Där har man bestämt 
att stadens vägnät är komplett och ett gammalt vägreservat 
planeras för bostäder och grönområden. Omfattande 
förtätningar planeras också i stadskärnan. För att allt detta inte 
ska leda till kraftiga ökningar av biltrafiken satsas på utveckling 
av gång och cykling. Trafikplanen finns här: 
file:///C:/Users/kulin/AppData/Local/Temp/Trafikplan-1.pdf 
 
Det är också väldigt tråkigt att kommunen håller fast vid principen att för att 
utveckla ett område (Stadsparken) måste ett 
annat område förstöras. På detta sätt utarmas staden. Det går 
naturligtvis att utveckla stadsparken och göra centrum mer 

https://www.youtube.com/watch?v=Oe6GYqsWjUk
file:///C:/Users/kulin/AppData/Local/Temp/Trafikplan-1.pdf
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attraktivt för gående utan att bygga en väg genom 
Pyttebroområdet. 
 
MKB 
När nollalternativet och planförslaget jämförs i MKB:n är det 
fortfarande tydligt att planförslaget innebär stora försämringar i 
många avseenden och väldigt små förbättringar. Detta borde 
vara tillräckligt för att lägga ner planen. 
 
Riksintresse friluftsliv och naturvård 
Vi anser fortfarande att planen kommer att orsaka stora skador 
på riksintressena för friluftsliv och naturvård. 
 
Strandskydd 
Vi anser fortfarande inte att det är förenligt med 
strandskyddslagstiftningen att upphäva strandskyddet i 
planområdet. 
 
Naturvärden och kulturmiljöer 
Planen kommer att förstöra ett område med stora natur- och 
kulturvärden. Vi anser fortfarande att kommunen inte har 
inventerat naturen tillräckligt. Det framstår som orealistiskt att 
det flera gånger i planbeskrivningen skrivs att träd som fälls kan 
kompenseras med att nya träd planteras. Det tar 50-100 år för 
träd att växa till den storlek som de större träden i 
Pyttebroområdet har. Under den tiden hinner de växter och djur 
som behöver de stora träden dö. 
 
Förutom att fällningen av träd innebär förluster av naturvärden 
innebär det också ekonomiska förluster. Vi saknar en 
beräkning av dem. En ungefärlig uppskattning kan göras med 
hjälp av Alnarpsmodellen: 
https://www.movium.slu.se/system/files/news/9222/files/ekonom 
isk_vardering_av_urbana_trad_-_alnarpsmodellen.pdf 
 
Vi delar inte kommunens uppfattning att Pyttebron har så låga 
kulturhistoriska värden att den inte behöver skyddas. 
 
Fladdermöss 
Vi anser att bedömningen att planförslaget bedöms medföra en 
mycket liten 
Påverkan på fladdermössen i området är helt orimlig. I 
fladdermusinventeringen belyses vikten av att bibehålla och 
skapa en grön och tyst korridor längs med ån. Längs ungefär en 
tredjedel av vägsträckan väster om Pyttebron kommer praktiskt 
taget alla träd och all annan växtlighet att behöva tas bort ifall 
vägen ska kunna byggas (från nuvarande Reningsverksvägen 
fram till båthusen). Det ger ingen grön och tyst korridor. 
 
Kommentar: För att minska påverkan måste åtgärder i enighet med utredningen genomföras. 
Detta framgår i planbeskrivningen. 
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Ekosystemtjänster 
Det är synd att kommunen inte gjort någon analys av vilka 
ekosystemtjänster som finns i planområdet och hur de påverkas 
ifall planen genomförs. Det är viktigt att tidigt i 
miljöbedömningen ha ett ekosystemtjänstperspektiv eftersom 
det kan synliggöra värden som inte alltid framgår av skriftliga 
planeringsunderlag exempelvis kommunala grönplaner, 
genomförda inventeringar eller sammanställningar av juridiskt skyddade 
områden. Det kan till exempel gälla värden knutna till 
vardagslandskapet. Ekosystemperspektiv kan visa på 
samband i tid och rum mellan mänskliga aktiviteter, påverkan 
på miljön och påverkan på mänskligt välbefinnande. 
 
Boverket har tagit fram ett verktyg för att kartlägga 
ekosystemtjänster: 
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om- 
PBL/teman/ekosystemtjanster/verktyg/ester/ 
 
Trafik 
Vi anser fortfarande att det övergripande resonemanget om att 
leda biltrafik från centrala delar i staden genom ett uppskattat 
naturområde, för att på så vis minska bullret i centrum, är 
märkligt. Det är lättare att acceptera buller i städers centrum än 
i grönområden. 
 
Vi anser att innan det ens planeras för någon ny väg borde 
kommunen ha studerat vilka förbättringar som kan göras kring 
Stadsparken utan nya vägar. Det finns mycket man kan göra för 
att öka trafiksäkerheten. Till exempel går det att anordna 
cykelbanor längs Nybrogatan och Skolgatan, även förbi 
Stadsparken. Ett attraktivare centrum kan också skapas genom 
minskad biltrafik överlag i Ängelholm, inte genom att flytta 
trafiken. För att kommunen ska nå sina fastställda miljömål är 
kollektivtrafiken och rekreationsstråk viktiga. Kommunen borde 
fokusera på en tydlig framkomlighetsstrategi som prioriterar 
färdmedel i form av gående, cykel och kollektivtrafik. 
 
En tydlig och högst trolig konsekvens är därför att 
bilanvändningen kommer att öka i Ängelholm, vilket går emot 
de politiska målen om hållbara resor. En ny vägförbindelse 
genom Pyttebroområdet kommer högst sannolikt att öka 
andelen som tar bilen till områden utanför stadskärnan. Den 
beskrivna framkomlighetsproblematiken för fordon i centrum 
bör i förhållande till kommunstyrelsens hållbarhetsmål enbart 
vara positiv, eftersom det innebär att kollektivtrafik och cykling 
ökar i attraktivitet jämfört med bilen. De knappa ca 100 miljoner 
kronorna som en förlängning av Klippanvägen bedöms kosta 
skulle kunna göra bättre nytta i en satsning och utbyggnad av 
kollektivtrafiken samt gång- och cykelvägar. Då skulle 
kollektivtrafiken och cyklingen kunna öka sin attraktivitet 
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ytterligare. 
 
I enlighet med PBL ska kommunen göra avvägningar mellan 
allmänna och enskilda intressen. I den avvägningen bör det 
allmänna intresset av en bevarad och välanvänd rekreationsyta 
med höga natur- och kulturmiljövärden vägas mot intresset för 
enskilda som får en genare bilväg. Det bör tydligt framgå vilka 
som gynnas av den nya vägen och varför det intresset ska väga 
tyngre än att bevara Pyttebroområdet. Det kan tänkas att 
somliga skulle uppskatta en genare bilväg – men det ska vara 
tydligt att det sker på bekostnad av Pyttebroområdet som 
värdefullt rekreationsområde. 
 
Kommentar: Det allmänna intresset utgörs även av en trygg och säker utveckling av 
stadsmiljön i Ängelholms stadskärna. 
 
Buller 
Vi är fortfarande oroliga över bullret som den nya vägen 
kommer att orsaka. Det kommer att störa både boende i 
området, båtplatsen, den nya parken på gamla växthustomten, 
Tullakrok och Hembygdsparken, samt åpromenaden. De bullerskyddsåtgärder 
som föreslås är otillräckliga och de höga 
plank som föreslås kommer att bidra till att göra gaturummen 
fula och otrygga. 
 
I planbeskrivningen på sidan 24 står ”Den ökade bullernivån för 
naturområden är dock svårare att motverka och får därför 
vägas mot en märkvärt lägre ljudnivå i stadens centrum.” Det är 
en fin önskan att bullernivåerna i centrum ska sänkas påtagligt i 
och med att trafiken där minskar, men människans hörsel funkar 
inte så linjärt som kommunen verkar tro. Enligt planhandlingarna 
kommer trafiken vid Stadsparken att minska till hälften om 
Pytteleden byggs. Det ger inte en minskning av bullret till 
hälften, utan endast med 3 dB och det är en förändring som är 
precis märkbar för människan. Ingen särskilt stor förbättring 
med andra ord. 
 
Enligt samrådsredogörelsen och planbeskrivningen minskar 
bullernivåerna på norra delen av Storgatan med mer än 10 dB. 
Det är naturligtvis trevligt om det stämmer, men det som hävdas 
i den politiska debatten är att bullret ska minska vid 
Stadsparken och där kommer det alltså knappt att märkas 
någon bullerminskning. 
 
Kommentar: Den beräknade bullerminskningen finns redovisad i planbeskrivningen. Med 
ytterligare trafikreducerande åtgärder i stadskärnan kan bullret minska mer. 
 
Geoteknik 
Den geotekniska utredning som gjorts visar att de geotekniska 
förhållandena är komplicerade. Vi skulle vilja se en beräkning 
av hur det påverkar kostnaderna för vägbygget. 
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Kommentar: Projektets totala kostnad beräknas till ca 100 miljoner kronor. 
 
Miljömål 
Vi instämmer fortfarande inte i att planens påverkan på 
miljömålet God bebyggd miljö generellt sett är positiv. Planen 
innebär försämrad trafiksäkerhet och ökat buller i och omkring 
de områden där vägen byggs. Samtidigt finns inga garantier för 
att trafiksäkerheten blir bättre i de områden där trafiken 
minskar. Bullerminskningen i centrum blir marginell. Om trafiken 
minskar med hälften minskar bullret endast med 3 dB, vilket är 
en förändring som är precis märkbar för människan. 
 
Sociala konsekvenser 
Vi anser fortfarande att beskrivningen av planens sociala 
konsekvenser är missvisande. Det hävdas att planen möjliggör 
nya mötesplatser utanför planområdet, främst i anslutning till 
Ängelholms stadspark, men det finns faktiskt inget i denna plan 
som garanterar att det utvecklas några mötesplatser där. Det 
finns heller inget som hindrar att de utvecklas utan den här 
planen. 
 
Vidare står det i planbeskrivningen att detaljplanen ökar 
tillgängligheten till stationen och havet, vilket ses som positivt ur 
ett socialt perspektiv. Det stämmer inte. Planen ökar kanske 
tillgängligheten till stationen och havet för dem som kör bil, men 
den minskar tillgängligheten för dem som går och cyklar. 
 
Planen innebär också att de barn och ungdomar som idag har 
en säker, bilfri väg genom Pyttebroområdet när de ska till 
skolan (Rebbelbergaskolan, Kungsgårdsskolan, Ängelholms 
Montessoriskola), innebandyhallen, tennishallen, scoutgården 
med mera förlorar det och i stället ska samsas med biltrafiken. 
 
Växthustomten 
Det sägs att växthustomten är under upprustning för att skapa 
nya mötesplatser. Det har vi inget emot, men vi undrar en sak 
om det: Ifall nu trafiken vid Stadsparken är ett problem som 
försvårar för mötesplatser där, hur kan det då komma sig att 
trafiken inte kommer att bli ett problem för parken på 
växthustomten? 
 
Barnkonsekvensanalys 
Vi saknar fortfarande en barnkonsekvensanalys. Varför har det 
inte gjorts någon? Barnkonsekvensanalyser lanserades som 
begrepp för att förverkliga Barnkonventionen, vilken 
ratificerades av Sverige 1990 och blev lag 2020. 
Barnombudsmannen, BO, inrättades 1993 för att genomföra 
Barnkonventionen. BO skapade en modell för arbetet med 
Barnkonventionen, kallad Barnkonsekvensanalys, för att 
uppmärksamma alla beslut som påverkar barn och som därför 
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ska beaktas i allt beslutsfattande enligt Barnkonventionen 
Fokus i Barnkonventionen ligger på barnet som 
rättighetsbärare. Barnkonsekvensanalyser i den fysiska 
planeringen kan beskrivas som en metod att använda när en 
förändring av fysisk miljö ska ske i stadsplaneringen för att visa 
vilka konsekvenserna av förändringen blir för barn av deras 
fysiska miljö samt värdera dessa konsekvenser för barnen 
liksom att involvera barnen själva i planeringsprocessen. 
 
Fotomontage 
Det är intressant att kommunen tagit fram illustrationer 
(fotomontage) av hur vägen skulle kunna se ut. Vi skulle gärna 
vilja se fotomontage även av hur den del av vägen som går 
mellan båthusen och nuvarande Reningsverksvägen kommer 
att se ut. Det skulle också vara intressant att se ett fotomontage 
av vyn från Tullakrok mot den planerade vägen. 
I plankartan anges ett större område som vägområde än vad 
som visas i fotomontagen och i förprojekteringen visas slänter 
längs vägen. Varför har inte detta tagits med i fotomontagen? 
 
Kommentar: Kommunen har arbetat med illustrationer i anslutningen till Rönne å. Dessa 
montage innebar dock väldigt avancerade datorrenderingar vilket gjort det svårt att kunna 
återge en trovärdig bild, därför är dessa inte en del av planhandlingarna för att undvika 
felaktiga bilder av den planerade vägen.  
Slänterna finns med i fotomontagen.  
 
Formalia 
Vi får fortfarande intrycket att planen är hastigt gjord och 
innehåller sakfel och slarv med det formella. 
 
Kommentar: Synpunkt noterad.  
 
Fastighetsägare Tallen 6, 2021-12-12 

Synpunkter på detaljplan för Ängelholm 3:28 m.fl, 
Centrum (Klippanvägens förlängning) 
Vi tycker att det är trist att kommunen inte tar alla de negativa 
synpunkter som kommit in under samrådet på allvar. Det bästa 
för Ängelholm hade varit om den här planen blev nerlagd. 
Det är tråkigt att se hur kommunen jobbar på att göra stan 
fulare och mindre trevlig att vara i. Som vi sa redan under 
samrådet: Innan vi flyttade till Ängelholm bodde vi under många 
år i Lund. Vi hade antagligen haft bättre arbetsmarknad om vi 
hade bott kvar där, men vi valde ändå att flytta därifrån. Det 
främsta skälet till det var att Lund har så dåligt med natur och 
grönområden och att kommunen jobbade hårt för att förtäta bort 
mycket av det som fanns. Därför är det trist att se att Ängelholm 
nu väljer samma väg som Lund. 
 
Det är också tråkigt att Ängelholms politiker inte förmår se vad 
som gör stan attraktiv. Människor väljer inte att bosätta sig i 
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eller besöka en stad för att det finns en smidig väg till stationen 
och stranden. Det är långt viktigare att stan har en intressant 
och vacker natur- och kulturmiljö. Här i Ängelholm är 
Pyttebroområdet en viktig del av just den miljön. Naturligtvis är 
det inte alla som uppskattar området, men många gör det, långt 
fler än vi som är de närmsta grannarna och därför finns det 
också en stor opinion mot vägplanerna där. Att förstöra 
områden som är så uppskattade är inte särskilt bra 
samhällsplanering. 
 
Vi anser fortfarande att det är synd att ställa Pyttebroområdet 
och stadens centrum mot varann. Om vi ska offra en plats varje 
gång vi ska förbättra en annan kommer vi att utarma Ängelholm. 
Det är inte nödvändigt att bygga några nya bilvägar för att 
förbättra miljön i och kring Stadsparken. Till exempel går det 
bra att anlägga cykelbanor längs Nybrogatan-Skolgatan redan 
idag. Just vid Stadsparken är det svårt att dessutom få plats 
med en gångbana på Stadsparkssidan, men eftersom de flesta 
nog inte har något emot att promenera genom Stadsparken är 
det ett mindre problem. Några större förbättringar av ljudmiljön 
blir det inte även om hälften av trafiken vid Stadsparken flyttar till 
en annan väg. Det ger endast en minskning av bullernivåerna 
med 3 dB och det är en förändring som är märkbar, men inte 
mycket mer. 
 
Det behövs inte heller någon ny bilväg för att hantera den 
trafikökning som blir ifall stationsområdet bebyggs. I 
utredningen om Västra länken från 2017-12-08 konstateras att 
trafikproblem inte måste lösas med ny infrastruktur och att 
Ängelholm har bra förutsättningar för att i stället satsa på hållbar 
transportplanering (sidan 51). Detta är för övrigt mycket 
billigare än att bygga en ny bilväg och som skattebetalare skulle 
vi hellre se att våra pengar användes till exempelvis skola eller 
äldreomsorg än en onödig bilväg. 
 
Förutom de negativa konsekvenserna denna nya väg skulle få 
för Ängelholm bidrar den till att förvärra två stora miljöproblem, 
nämligen klimatförändringarna och förlusten av biologisk 
mångfald. Det är väldigt sorgligt att kommunen inte ser det och 
inte tar dessa problem på större allvar. 
 
Vi anser fortfarande att den här planen riskerar att skada 
riksintressena för friluftsliv och naturvård och vi anser inte att 
den är förenlig med strandskyddslagstiftningen. Den bidrar till 
att det blir svårare att nå miljömålet God bebyggd miljö och den 
kommer att leda till mycket negativa konsekvenser för de barn 
som idag kan cykla trafiksäkert i Pyttebroområdet och för de 
äldre som bor i närheten och inte har möjlighet att gå till 
grönområden längre bort. 
 
Planen ger intryck av att vara hastigt gjord utan ordentlig koll på 
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det formella. 
 
När det gäller vår egen fastighet är vi oroliga att vägbygget ska 
ge geotekniska problem som påverkar vår fastighet. Vi är 
också oroliga över de bullerökningar vi kommer att få i vår 
trädgård. Om vägen ska dras fram trots alla negativa 
konsekvenser vill vi ha bullerplank längs hela den del av vår 
fastighet som vetter mot Pyttebroområdet och vi hoppas att 
även våra grannar får det. 
 
Kommentar: Synpunkter noterade. 
 
Fastighetsägare Aspen 3, 2021-12-12 

Då vi haft en folkomröstning som tydligt visade att vi 
Ängelholmare inte vill ha någon bilväg genom pyttebroområdet 
trodde jag att detta, för mig vansinne, var över. Dock fortsätter 
vissa partier att förnya frågan. Verkar som någon form av 
maktfullkomlighet om ni frågar mig. Partierna som inte kan 
acceptera Ängelholmarnas beslut måste få bestämma, till det 
sämre. 
Fler bilvägar ökar bilismen, satsa istället på fler cykelvägar, 
som ju pytteleden är idag. Bevara våra oaser i Ängelholm, som 
ju pytteleden är idag. Här har vi en enastående natur och 
fridfullhet, något som inte kommer att vara kvar med bilism i 
området. Att anlägga en park intill pyttebron är en bra idé, om vi 
slipper att det byggs en motorväg längs med denna park. Nej, 
tag förnuftet till fånga och svälj stoltheten att ni inte hade rätt från 
början. Ängelholmarna vill inte ha Klippanvägens förlängning 
genom 
stan. Inte någonstans i Ängelholms kärna vill jag att man drar 
fram stora vägar. 
Dessutom kan man idag ta sig ända från palettenområdet till 
exempelvis sockerbruksskolan utan att behöva korsa 
Havsbadsvägen eller ens komma i kontakt med motorfordon. 
Något jag anser viktigt för framtidens barn. Vi har redan haft 
olyckor med dödlig utgång i Ängelholm utan att det har handlat 
om 
höga hastigheter, jag tänker på olyckan vid 
Östergatan/Skolgatan. Därför tycker jag det är extra viktigt med helt bilfria 
områden. 
 
Kommentar: Syftet med detaljplanen är dels att minska trafiken i den olycksdrabbade 
korsningen för att öka säkerheten.  
 
Dessutom kommer en lång sträcka av rönneås cykel och 
gångstigar att förstöras av buller, på båda sidorna av ån, där 
vägen planeras. Det är fel att dra fram stora vägar längs med 
ån. 
Om vägen ändå ska byggas vill jag att bullerplanket som är 
planerat att starta vid "Villa så kul" ska starta tidigare. Jag 



   91 (212) 
 

  

önskar att det börjar vid "Försvarets hus". Vidare undrar jag om 
vi som bor på Idrottsgatan kommer att bli kompenserade med 
exempelvis bättre fönster(som tar bort buller). 
 
Kommentar: Om det i framtiden skulle visa sig att bullernivåer överskrider gällande 
riktvärden kan väghållaren (kommunen) vara skyldig att vidta åtgärder för att minska 
bullret. Utredningarna som är framtagna inom ramen av detaljplanen visar dock att detta 
inte är fallet för aktuell fastighet.  
 
Privatperson, 2021-12-12 

Jag godkänner INTE detaljplanen. 
 
Kommentar: Överklagande av detaljplanen kan ske först efter att detaljplanen fått ett 
antagandebeslut. 
 
Privatperson, 2021-12-12 

Min uppväxt var på Rönneholmsgatan och jag kan inte förstå hur 
ni tänker, det är nu vi kan hoppas på att någon vettig instans 
stoppar denna plan, i annat fall får vi hoppas på valet nästa år. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad. 
 
Privatperson, 2021-12-10 

JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN 
Vi behöver BILFRIA stråk 
 
Blir ett intrång i vår stadsmiljö där bla grönområden och djurlivet ska bevaras. 
Negativ miljö och hälsopåverkan framför allt för boende i området. 
 
Stadens livsnödvändiga gröna puls / stråk över Rönneå för gående och 
cyklister.  
För att sdean välja åt vilket väderstreck man vill fortsätta i… 
INGEN PLATS för biltrafik = inte många meter mellan Rönneå och 
tomtgränserna. 
Pyttebron nyttjas nästan alla dygnets timmar ..bla av barn i alla åldrar 
(förskola/skola) 
Rastning av husdjur, ta sig till och från jobbet, handla om man inte har bil, 
besöka bla Hembygdsparken, UpZone, Tullakrok och Rebbelberga mm, div 
idrottsföreningar som tränar där, 
Engelholms Vandringsförening passerar där flera gånger i veckan. 
 
För äldre och handikappade är det en skön, lugn och svalkande oas. 
Den lummiga och natursköna leden längs Rönneå tar oss vidare till stranden, 
havet, hamnen och skogen. 
Pyttebron och Pytteleden är GULD värd. 
Kommunen säger och skriver i ALLA sina inlägg att de vill minska trafiken i 
och genom stan. Jag/vi får inte ihop den ekvationen. 
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Det kommer bli ännu VÄRRE om ev Klippanvägens förlängning och 
kommunhuset med alla sina verksamheter med många anställda och besökare 
till kommunhuset ska köra igenom stan. 
 
Kommentar: Syftet med Klippanvägens förlängning är att leda trafiken bort från 
stadskärnan och minska trafikbelastningen på främst Skolgatan och Nybron. 
Trafikutredningarna visar att ett genomförande av detaljplanen ger god effekt på 
trafikminskningen.  
 
Om POLITIKERNA TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG så bygg 
inte en stor arbetsplats som ett stadshus i stationsområdet då det genererar mer 
trafik. 
 
Bygg istället Campus Ängelholm och annan skolverksamhet och tex en 
kosertsal/hall på gamla Tekniska kontorets / Batterifabrikens parkering. Då 
behöver vi verkligen fortsätta och ha Pytteleden och Pyttebron BILFRI för alla 
barn och ungdomar och för ALLA andra såklart. 
Behöver då inte flytta bussterminalområdet till en betydligt mindre yta och 
inkräkta på järnvägsparen. 
.  
Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl a hållplatser för de gröna bussarna, de 
gula bussarna, för ersättningsbussarna samt handikapp p-platser, hämta upp & 
släppa av platser, taxi platser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, pumpa 
däckmöjligheter, cykelplatser, elcykel & elbil platser, Pyttetåget och att gående 
samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att vistas i. 
 
Kommentar: En placering av stadshusen på Tekniska kontorets eller Batterifabrikens 
parkering bedöms inte påverka trafikflödena nämnvärt och hanteras inte inom ramen av 
denna detaljplan.  
Placeringen av busstorget hanteras inte inom ramen av denna detaljplan men 
dimensioneringen av nytt busstorg har utretts, där man även har tagit höjd för framtida 
trafikökning. Det kanske upplevs litet jämfört med befintligt busstorg, men befintligt 
busstorg är överdimensionerat och tar upp mer yta än vad som behövs. Strukturen på 
Stationsområdet var bestämt innan man beslutade att lokalisera nytt stadshus där. Flytt av 
busstorg föranleds alltså inte av stadshusets placering, utan planeras att ske oavsett. 
 
Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. 
Säkerheter, tryggheter och framkomligheten för bl.a. pendlare och passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand!!! 
Många ängelholmare vill fortsätta och ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söker och strävar 
efter. 
Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta…den är mycket 
omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och med 
Kattegattsleden.  
Bahnhofs parkering kan bli en FÖRLÄNGNING av Järnvägsparken med t ex 
ute-väntsplatser, lekplats, ute-gym, hundrastgård, SKOLGÅRD och food 
trucks. 
En stor arbetsplats som kommunen skulle annars kunna byggas vid ev 
kommande pågatåg station söder som Ängelholm som även RögleBK hade 
önskat. 
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Eller enklast och minst uppseendeväckande BARA bygg (på höjden=populärt i 
stna) mer eller mindre på BEFINTLIG PLAST, 
Som nästan alla ängelholmare TYCKER OCH VILL. 
 
Kommentar: Frågorna kan inte hanteras inom ramen av denna detaljplan. 
 
Ängelholms centrum har och har haft div vägarbeten och mycket tungtrafik bla 
pga div 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. 
¼ av ett liv kommer vi som bor i centrum ha tungtrafik och vägarbeten in på 
husknuten i vår närmiljö.  
Många av förslagen kommer INTE från oss som bor i centrum…FÖR VI 
VET HUR BRA DET REDAN ÄR. 
 
Varför tror ni 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 storstadspult som många andra orter har. 
Vi GILLAR/ÄLSKAR görnskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, friheten, 
småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, havet och alla 
GÅNG & CYKELSTRÅK inkl Pyttebron. 
Ja listan kan göras lång… 
FÖRSTÖR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad.  

 
Privatperson, 2021-12-10 

JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN 
Vi behöver BILFRIA stråk 
 
Blir ett intrång i vår stadsmiljö där bla grönområden och djurlivet ska bevaras. 
Negativ miljö och hälsopåverkan framför allt för boende i området. 
 
Stadens livsnödvändiga gröna puls / stråk över Rönneå för gående och 
cyklister.  
För att sdean välja åt vilket väderstreck man vill fortsätta i… 
INGEN PLATS för biltrafik = inte många meter mellan Rönneå och 
tomtgränserna. 
Pyttebron nyttjas nästan alla dygnets timmar ..bla av barn i alla åldrar 
(förskola/skola) 
Rastning av husdjur, ta sig till och från jobbet, handla om man inte har bil, 
besöka bla Hembygdsparken, UpZone, Tullakrok och Rebbelberga mm, div 
idrottsföreningar som tränar där, 
Engelholms Vandringsförening passerar där flera gånger i veckan. 
 
För äldre och handikappade är det en skön, lugn och svalkande oas. 
Den lummiga och natursköna leden längs Rönneå tar oss vidare till stranden, 
havet, hamnen och skogen. 
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Pyttebron och Pytteleden är GULD värd. 
Kommunen säger och skriver i ALLA sina inlägg att de vill minska trafiken i 
och genom stan. Jag/vi får inte ihop den ekvationen. 
Det kommer bli ännu VÄRRE om ev Klippanvägens förlängning och 
kommunhuset med alla sina verksamheter med många anställda och besökare 
till kommunhuset ska köra igenom stan. 
 
Kommentar: Syftet med Klippanvägens förlängning är att leda trafiken bort från 
stadskärnan och minska trafikbelastningen på främst Skolgatan och Nybron. 
Trafikutredningarna visar att ett genomförande av detaljplanen ger god effekt på 
trafikminskningen.  
 
Om POLITIKERNA TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG så bygg 
inte en stor arbetsplats som ett stadshus i stationsområdet då det genererar mer 
trafik. 
 
Bygg istället Campus Ängelholm och annan skolverksamhet och tex en 
kosertsal/hall på gamla Tekniska kontorets / Batterifabrikens parkering. Då 
behöver vi verkligen fortsätta och ha Pytteleden och Pyttebron BILFRI för alla 
barn och ungdomar och för ALLA andra såklart. 
Behöver då inte flytta bussterminalområdet till en betydligt mindre yta och 
inkräkta på järnvägsparen. 
.  
Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl a hållplatser för de gröna bussarna, de 
gula bussarna, för ersättningsbussarna samt handikapp p-platser, hämta upp & 
släppa av platser, taxi platser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, pumpa 
däckmöjligheter, cykelplatser, elcykel & elbil platser, Pyttetåget och att gående 
samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att vistas i. 
 
Kommentar: En placering av stadshusen på Tekniska kontorets eller Batterifabrikens 
parkering bedöms inte påverka trafikflödena nämnvärt och hanteras inte inom ramen av 
denna detaljplan.  
Placeringen av busstorget hanteras inte inom ramen av denna detaljplan men 
dimensioneringen av nytt busstorg har utretts, där man även har tagit höjd för framtida 
trafikökning. Det kanske upplevs litet jämfört med befintligt busstorg, men befintligt 
busstorg är överdimensionerat och tar upp mer yta än vad som behövs. Strukturen på 
Stationsområdet var bestämt innan man beslutade att lokalisera nytt stadshus där. Flytt av 
busstorg föranleds alltså inte av stadshusets placering, utan planeras att ske oavsett. 
 
Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. 
Säkerheter, tryggheter och framkomligheten för bl.a. pendlare och passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand!!! 
Många ängelholmare vill fortsätta och ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söker och strävar 
efter. 
Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta…den är mycket 
omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och med 
Kattegattsleden.  
Bahnhofs parkering kan bli en FÖRLÄNGNING av Järnvägsparken med t ex 
ute-väntsplatser, lekplats, ute-gym, hundrastgård, SKOLGÅRD och food 
trucks. 
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En stor arbetsplats som kommunen skulle annars kunna byggas vid ev 
kommande pågatåg station söder som Ängelholm som även RögleBK hade 
önskat. 
Eller enklast och minst uppseendeväckande BARA bygg (på höjden=populärt i 
stna) mer eller mindre på BEFINTLIG PLAST, 
Som nästan alla ängelholmare TYCKER OCH VILL. 
 
Kommentar: Frågorna kan inte hanteras inom ramen av denna detaljplan. 
 
Ängelholms centrum har och har haft div vägarbeten och mycket tungtrafik bla 
pga div 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. 
¼ av ett liv kommer vi som bor i centrum ha tungtrafik och vägarbeten in på 
husknuten i vår närmiljö.  
Många av förslagen kommer INTE från oss som bor i centrum…FÖR VI 
VET HUR BRA DET REDAN ÄR. 
 
Varför tror ni 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 storstadspult som många andra orter har. 
Vi GILLAR/ÄLSKAR görnskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, friheten, 
småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, havet och alla 
GÅNG & CYKELSTRÅK inkl Pyttebron. 
Ja listan kan göras lång… 
FÖRSTÖR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad.  
 
Privatperson, 2021-12-10 

JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN 
Vi behöver BILFRIA stråk 
 
Blir ett intrång i vår stadsmiljö där bla grönområden och djurlivet ska bevaras. 
Negativ miljö och hälsopåverkan framför allt för boende i området. 
 
Stadens livsnödvändiga gröna puls / stråk över Rönneå för gående och 
cyklister.  
För att sdean välja åt vilket väderstreck man vill fortsätta i… 
INGEN PLATS för biltrafik = inte många meter mellan Rönneå och 
tomtgränserna. 
Pyttebron nyttjas nästan alla dygnets timmar ..bla av barn i alla åldrar 
(förskola/skola) 
Rastning av husdjur, ta sig till och från jobbet, handla om man inte har bil, 
besöka bla Hembygdsparken, UpZone, Tullakrok och Rebbelberga mm, div 
idrottsföreningar som tränar där, 
Engelholms Vandringsförening passerar där flera gånger i veckan. 
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För äldre och handikappade är det en skön, lugn och svalkande oas. 
Den lummiga och natursköna leden längs Rönneå tar oss vidare till stranden, 
havet, hamnen och skogen. 
Pyttebron och Pytteleden är GULD värd. 
Kommunen säger och skriver i ALLA sina inlägg att de vill minska trafiken i 
och genom stan. Jag/vi får inte ihop den ekvationen. 
Det kommer bli ännu VÄRRE om ev Klippanvägens förlängning och 
kommunhuset med alla sina verksamheter med många anställda och besökare 
till kommunhuset ska köra igenom stan. 
 
Kommentar: Syftet med Klippanvägens förlängning är att leda trafiken bort från 
stadskärnan och minska trafikbelastningen på främst skolgatan och Nybron. 
Trafikutredningarna visar att ett genomförande av detaljplanen ger god effekt på 
trafikminskningen.  
 
Om POLITIKERNA TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG så bygg 
inte en stor arbetsplats som ett stadshus i stationsområdet då det genererar mer 
trafik. 
 
Bygg istället Campus Ängelholm och annan skolverksamhet och tex en 
kosertsal/hall på gamla Tekniska kontorets / Batterifabrikens parkering. Då 
behöver vi verkligen fortsätta och ha Pytteleden och Pyttebron BILFRI för alla 
barn och ungdomar och för ALLA andra såklart. 
Behöver då inte flytta bussterminalområdet till en betydligt mindre yta och 
inkräkta på järnvägsparen. 
.  
Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl a hållplatser för de gröna bussarna, de 
gula bussarna, för ersättningsbussarna samt handikapp p-platser, hämta upp & 
släppa av platser, taxi platser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, pumpa 
däckmöjligheter, cykelplatser, elcykel & elbil platser, Pyttetåget och att gående 
samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att vistas i. 
 
Kommentar: En placering av stadshusen på Tekniska kontorets eller Batterifabrikens 
parkering bedöms inte påverka trafikflödena nämnvärt och hanteras inte inom ramen av 
denna detaljplan.  
Placeringen av busstorget hanteras inte inom ramen av denna detaljplan men 
dimensioneringen av nytt busstorg har utretts, där man även har tagit höjd för framtida 
trafikökning. Det kanske upplevs litet jämfört med befintligt busstorg, men befintligt 
busstorg är överdimensionerat och tar upp mer yta än vad som behövs. Strukturen på 
Stationsområdet var bestämt innan man beslutade att lokalisera nytt stadshus där. Flytt av 
busstorg föranleds alltså inte av stadshusets placering, utan planeras att ske oavsett. 
 
Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. 
Säkerheter, tryggheter och framkomligheten för bl.a. pendlare och passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand!!! 
Många ängelholmare vill fortsätta och ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söker och strävar 
efter. 
Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta…den är mycket 
omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och med 
Kattegattsleden.  
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Bahnhofs parkering kan bli en FÖRLÄNGNING av Järnvägsparken med t ex 
ute-väntsplatser, lekplats, ute-gym, hundrastgård, SKOLGÅRD och food 
trucks. 
En stor arbetsplats som kommunen skulle annars kunna byggas vid ev 
kommande pågatåg station söder som Ängelholm som även RögleBK hade 
önskat. 
Eller enklast och minst uppseendeväckande BARA bygg (på höjden=populärt i 
stna) mer eller mindre på BEFINTLIG PLAST, 
Som nästan alla ängelholmare TYCKER OCH VILL. 
 
Kommentar: Frågorna kan inte hanteras inom ramen av denna detaljplan. 
 
Ängelholms centrum har och har haft div vägarbeten och mycket tungtrafik bla 
pga div 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. 
¼ av ett liv kommer vi som bor i centrum ha tungtrafik och vägarbeten in på 
husknuten i vår närmiljö.  
Många av förslagen kommer INTE från oss som bor i centrum…FÖR VI 
VET HUR BRA DET REDAN ÄR. 
 
Varför tror ni 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 storstadspult som många andra orter har. 
Vi GILLAR/ÄLSKAR görnskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, friheten, 
småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, havet och alla 
GÅNG & CYKELSTRÅK inkl Pyttebron. 
Ja listan kan göras lång… 
FÖRSTÖR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad.  
 
Privatperson, 2021-12-10 

JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN 
Vi behöver BILFRIA stråk 
 
Blir ett intrång i vår stadsmiljö där bla grönområden och djurlivet ska bevaras. 
Negativ miljö och hälsopåverkan framför allt för boende i området. 
 
Stadens livsnödvändiga gröna puls / stråk över Rönneå för gående och 
cyklister.  
För att sdean välja åt vilket väderstreck man vill fortsätta i… 
INGEN PLATS för biltrafik = inte många meter mellan Rönneå och 
tomtgränserna. 
Pyttebron nyttjas nästan alla dygnets timmar ..bla av barn i alla åldrar 
(förskola/skola) 
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Rastning av husdjur, ta sig till och från jobbet, handla om man inte har bil, 
besöka bla Hembygdsparken, UpZone, Tullakrok och Rebbelberga mm, div 
idrottsföreningar som tränar där, 
Engelholms Vandringsförening passerar där flera gånger i veckan. 
 
För äldre och handikappade är det en skön, lugn och svalkande oas. 
Den lummiga och natursköna leden längs Rönneå tar oss vidare till stranden, 
havet, hamnen och skogen. 
Pyttebron och Pytteleden är GULD värd. 
Kommunen säger och skriver i ALLA sina inlägg att de vill minska trafiken i 
och genom stan. Jag/vi får inte ihop den ekvationen. 
Det kommer bli ännu VÄRRE om ev Klippanvägens förlängning och 
kommunhuset med alla sina verksamheter med många anställda och besökare 
till kommunhuset ska köra igenom stan. 
 
Kommentar: Syftet med Klippanvägens förlängning är att leda trafiken bort från 
stadskärnan och minska trafikbelastningen på främst Skolgatan och Nybron. 
Trafikutredningarna visar att ett genomförande av detaljplanen ger god effekt på 
trafikminskningen.  
 
Om POLITIKERNA TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG så bygg 
inte en stor arbetsplats som ett stadshus i stationsområdet då det genererar mer 
trafik. 
 
Bygg istället Campus Ängelholm och annan skolverksamhet och tex en 
kosertsal/hall på gamla Tekniska kontorets / Batterifabrikens parkering. Då 
behöver vi verkligen fortsätta och ha Pytteleden och Pyttebron BILFRI för alla 
barn och ungdomar och för ALLA andra såklart. 
Behöver då inte flytta bussterminalområdet till en betydligt mindre yta och 
inkräkta på järnvägsparen. 
.  
Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl a hållplatser för de gröna bussarna, de 
gula bussarna, för ersättningsbussarna samt handikapp p-platser, hämta upp & 
släppa av platser, taxi platser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, pumpa 
däckmöjligheter, cykelplatser, elcykel & elbil platser, Pyttetåget och att gående 
samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att vistas i. 
 
Kommentar: En placering av stadshusen på Tekniska kontorets eller Batterifabrikens 
parkering bedöms inte påverka trafikflödena nämnvärt och hanteras inte inom ramen av 
denna detaljplan.  
Placeringen av busstorget hanteras inte inom ramen av denna detaljplan men 
dimensioneringen av nytt busstorg har utretts, där man även har tagit höjd för framtida 
trafikökning. Det kanske upplevs litet jämfört med befintligt busstorg, men befintligt 
busstorg är överdimensionerat och tar upp mer yta än vad som behövs. Strukturen på 
Stationsområdet var bestämt innan man beslutade att lokalisera nytt stadshus där. Flytt av 
busstorg föranleds alltså inte av stadshusets placering, utan planeras att ske oavsett. 
 
Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. 
Säkerheter, tryggheter och framkomligheten för bl.a. pendlare och passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand!!! 
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Många ängelholmare vill fortsätta och ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söker och strävar 
efter. 
Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta…den är mycket 
omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och med 
Kattegattsleden.  
Bahnhofs parkering kan bli en FÖRLÄNGNING av Järnvägsparken med t ex 
ute-väntsplatser, lekplats, ute-gym, hundrastgård, SKOLGÅRD och food 
trucks. 
En stor arbetsplats som kommunen skulle annars kunna byggas vid ev 
kommande pågatåg station söder som Ängelholm som även RögleBK hade 
önskat. 
Eller enklast och minst uppseendeväckande BARA bygg (på höjden=populärt i 
stna) mer eller mindre på BEFINTLIG PLAST, 
Som nästan alla ängelholmare TYCKER OCH VILL. 
 
Kommentar: Frågorna kan inte hanteras inom ramen av denna detaljplan. 
 
Ängelholms centrum har och har haft div vägarbeten och mycket tungtrafik bla 
pga div 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. 
¼ av ett liv kommer vi som bor i centrum ha tungtrafik och vägarbeten in på 
husknuten i vår närmiljö.  
Många av förslagen kommer INTE från oss som bor i centrum…FÖR VI 
VET HUR BRA DET REDAN ÄR. 
 
Varför tror ni 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 storstadspult som många andra orter har. 
Vi GILLAR/ÄLSKAR görnskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, friheten, 
småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, havet och alla 
GÅNG & CYKELSTRÅK inkl Pyttebron. 
Ja listan kan göras lång… 
FÖRSTÖR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad.  
 
Privatperson, 2021-12-10 
 
JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN 
Vi behöver BILFRIA stråk 
 
Blir ett intrång i vår stadsmiljö där bla grönområden och djurlivet ska bevaras. 
Negativ miljö och hälsopåverkan framför allt för boende i området. 
 
Stadens livsnödvändiga gröna puls / stråk över Rönneå för gående och 
cyklister.  
För att sdean välja åt vilket väderstreck man vill fortsätta i… 
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INGEN PLATS för biltrafik = inte många meter mellan Rönneå och 
tomtgränserna. 
Pyttebron nyttjas nästan alla dygnets timmar ..bla av barn i alla åldrar 
(förskola/skola) 
Rastning av husdjur, ta sig till och från jobbet, handla om man inte har bil, 
besöka bla Hembygdsparken, UpZone, Tullakrok och Rebbelberga mm, div 
idrottsföreningar som tränar där, 
Engelholms Vandringsförening passerar där flera gånger i veckan. 
 
För äldre och handikappade är det en skön, lugn och svalkande oas. 
Den lummiga och natursköna leden längs Rönneå tar oss vidare till stranden, 
havet, hamnen och skogen. 
Pyttebron och Pytteleden är GULD värd. 
Kommunen säger och skriver i ALLA sina inlägg att de vill minska trafiken i 
och genom stan. Jag/vi får inte ihop den ekvationen. 
Det kommer bli ännu VÄRRE om ev Klippanvägens förlängning och 
kommunhuset med alla sina verksamheter med många anställda och besökare 
till kommunhuset ska köra igenom stan. 
 
Kommentar: Syftet med Klippanvägens förlängning är att leda trafiken bort från 
stadskärnan och minska trafikbelastningen på främst Skolgatan och Nybron. 
Trafikutredningarna visar att ett genomförande av detaljplanen ger god effekt på 
trafikminskningen.  
 
Om POLITIKERNA TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG så bygg 
inte en stor arbetsplats som ett stadshus i stationsområdet då det genererar mer 
trafik. 
 
Bygg istället Campus Ängelholm och annan skolverksamhet och tex en 
kosertsal/hall på gamla Tekniska kontorets / Batterifabrikens parkering. Då 
behöver vi verkligen fortsätta och ha Pytteleden och Pyttebron BILFRI för alla 
barn och ungdomar och för ALLA andra såklart. 
Behöver då inte flytta bussterminalområdet till en betydligt mindre yta och 
inkräkta på järnvägsparen. 
.  
Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl a hållplatser för de gröna bussarna, de 
gula bussarna, för ersättningsbussarna samt handikapp p-platser, hämta upp & 
släppa av platser, taxi platser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, pumpa 
däckmöjligheter, cykelplatser, elcykel & elbil platser, Pyttetåget och att gående 
samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att vistas i. 
 
Kommentar: En placering av stadshusen på Tekniska kontorets eller Batterifabrikens 
parkering bedöms inte påverka trafikflödena nämnvärt och hanteras inte inom ramen av 
denna detaljplan.  
Placeringen av busstorget hanteras inte inom ramen av denna detaljplan men 
dimensioneringen av nytt busstorg har utretts, där man även har tagit höjd för framtida 
trafikökning. Det kanske upplevs litet jämfört med befintligt busstorg, men befintligt 
busstorg är överdimensionerat och tar upp mer yta än vad som behövs. Strukturen på 
Stationsområdet var bestämt innan man beslutade att lokalisera nytt stadshus där. Flytt av 
busstorg föranleds alltså inte av stadshusets placering, utan planeras att ske oavsett. 
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Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. 
Säkerheter, tryggheter och framkomligheten för bl.a. pendlare och passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand!!! 
Många ängelholmare vill fortsätta och ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söker och strävar 
efter. 
Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta…den är mycket 
omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och med 
Kattegattsleden.  
Bahnhofs parkering kan bli en FÖRLÄNGNING av Järnvägsparken med t ex 
ute-väntsplatser, lekplats, ute-gym, hundrastgård, SKOLGÅRD och food 
trucks. 
En stor arbetsplats som kommunen skulle annars kunna byggas vid ev 
kommande pågatåg station söder som Ängelholm som även RögleBK hade 
önskat. 
Eller enklast och minst uppseendeväckande BARA bygg (på höjden=populärt i 
stna) mer eller mindre på BEFINTLIG PLAST, 
Som nästan alla ängelholmare TYCKER OCH VILL. 
 
Kommentar: Frågorna kan inte hanteras inom ramen av denna detaljplan. 
 
Ängelholms centrum har och har haft div vägarbeten och mycket tungtrafik bla 
pga div 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. 
¼ av ett liv kommer vi som bor i centrum ha tungtrafik och vägarbeten in på 
husknuten i vår närmiljö.  
Många av förslagen kommer INTE från oss som bor i centrum…FÖR VI 
VET HUR BRA DET REDAN ÄR. 
 
Varför tror ni 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 storstadspult som många andra orter har. 
Vi GILLAR/ÄLSKAR görnskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, friheten, 
småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, havet och alla 
GÅNG & CYKELSTRÅK inkl Pyttebron. 
Ja listan kan göras lång… 
FÖRSTÖR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad.  
 
Privatperson, 2021-12-10 
 
JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN 
Vi behöver BILFRIA stråk 
 
Blir ett intrång i vår stadsmiljö där bla grönområden och djurlivet ska bevaras. 
Negativ miljö och hälsopåverkan framför allt för boende i området. 
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Stadens livsnödvändiga gröna puls / stråk över Rönneå för gående och 
cyklister.  
För att sdean välja åt vilket väderstreck man vill fortsätta i… 
INGEN PLATS för biltrafik = inte många meter mellan Rönneå och 
tomtgränserna. 
Pyttebron nyttjas nästan alla dygnets timmar ..bla av barn i alla åldrar 
(förskola/skola) 
Rastning av husdjur, ta sig till och från jobbet, handla om man inte har bil, 
besöka bla Hembygdsparken, UpZone, Tullakrok och Rebbelberga mm, div 
idrottsföreningar som tränar där, 
Engelholms Vandringsförening passerar där flera gånger i veckan. 
 
För äldre och handikappade är det en skön, lugn och svalkande oas. 
Den lummiga och natursköna leden längs Rönneå tar oss vidare till stranden, 
havet, hamnen och skogen. 
Pyttebron och Pytteleden är GULD värd. 
Kommunen säger och skriver i ALLA sina inlägg att de vill minska trafiken i 
och genom stan. Jag/vi får inte ihop den ekvationen. 
Det kommer bli ännu VÄRRE om ev Klippanvägens förlängning och 
kommunhuset med alla sina verksamheter med många anställda och besökare 
till kommunhuset ska köra igenom stan. 
 
Kommentar: Syftet med Klippanvägens förlängning är att leda trafiken bort från 
stadskärnan och minska trafikbelastningen på främst Skolgatan och Nybron. 
Trafikutredningarna visar att ett genomförande av detaljplanen ger god effekt på 
trafikminskningen.  
 
Om POLITIKERNA TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG så bygg 
inte en stor arbetsplats som ett stadshus i stationsområdet då det genererar mer 
trafik. 
 
Bygg istället Campus Ängelholm och annan skolverksamhet och tex en 
kosertsal/hall på gamla Tekniska kontorets / Batterifabrikens parkering. Då 
behöver vi verkligen fortsätta och ha Pytteleden och Pyttebron BILFRI för alla 
barn och ungdomar och för ALLA andra såklart. 
Behöver då inte flytta bussterminalområdet till en betydligt mindre yta och 
inkräkta på järnvägsparen. 
.  
Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl a hållplatser för de gröna bussarna, de 
gula bussarna, för ersättningsbussarna samt handikapp p-platser, hämta upp & 
släppa av platser, taxi platser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, pumpa 
däckmöjligheter, cykelplatser, elcykel & elbil platser, Pyttetåget och att gående 
samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att vistas i. 
 
Kommentar: En placering av stadshusen på Tekniska kontorets eller Batterifabrikens 
parkering bedöms inte påverka trafikflödena nämnvärt och hanteras inte inom ramen av 
denna detaljplan.  
Placeringen av busstorget hanteras inte inom ramen av denna detaljplan men 
dimensioneringen av nytt busstorg har utretts, där man även har tagit höjd för framtida 
trafikökning. Det kanske upplevs litet jämfört med befintligt busstorg, men befintligt 
busstorg är överdimensionerat och tar upp mer yta än vad som behövs. Strukturen på 
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Stationsområdet var bestämt innan man beslutade att lokalisera nytt stadshus där. Flytt av 
busstorg föranleds alltså inte av stadshusets placering, utan planeras att ske oavsett. 
 
Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. 
Säkerheter, tryggheter och framkomligheten för bl.a. pendlare och passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand!!! 
Många ängelholmare vill fortsätta och ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söker och strävar 
efter. 
Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta…den är mycket 
omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och med 
Kattegattsleden.  
Bahnhofs parkering kan bli en FÖRLÄNGNING av Järnvägsparken med t ex 
ute-väntsplatser, lekplats, ute-gym, hundrastgård, SKOLGÅRD och food 
trucks. 
En stor arbetsplats som kommunen skulle annars kunna byggas vid ev 
kommande pågatåg station söder som Ängelholm som även RögleBK hade 
önskat. 
Eller enklast och minst uppseendeväckande BARA bygg (på höjden=populärt i 
stna) mer eller mindre på BEFINTLIG PLAST, 
Som nästan alla ängelholmare TYCKER OCH VILL. 
 
Kommentar: Frågorna kan inte hanteras inom ramen av denna detaljplan. 
 
Ängelholms centrum har och har haft div vägarbeten och mycket tungtrafik bla 
pga div 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. 
¼ av ett liv kommer vi som bor i centrum ha tungtrafik och vägarbeten in på 
husknuten i vår närmiljö.  
Många av förslagen kommer INTE från oss som bor i centrum…FÖR VI 
VET HUR BRA DET REDAN ÄR. 
 
Varför tror ni 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 storstadspult som många andra orter har. 
Vi GILLAR/ÄLSKAR görnskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, friheten, 
småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, havet och alla 
GÅNG & CYKELSTRÅK inkl Pyttebron. 
Ja listan kan göras lång… 
FÖRSTÖR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad.  
 
Privatperson, 2021-12-10 
 
JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN 
Vi behöver BILFRIA stråk 
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Blir ett intrång i vår stadsmiljö där bla grönområden och djurlivet ska bevaras. 
Negativ miljö och hälsopåverkan framför allt för boende i området. 
 
Stadens livsnödvändiga gröna puls / stråk över Rönneå för gående och 
cyklister.  
För att sdean välja åt vilket väderstreck man vill fortsätta i… 
INGEN PLATS för biltrafik = inte många meter mellan Rönneå och 
tomtgränserna. 
Pyttebron nyttjas nästan alla dygnets timmar ..bla av barn i alla åldrar 
(förskola/skola) 
Rastning av husdjur, ta sig till och från jobbet, handla om man inte har bil, 
besöka bla Hembygdsparken, UpZone, Tullakrok och Rebbelberga mm, div 
idrottsföreningar som tränar där, 
Engelholms Vandringsförening passerar där flera gånger i veckan. 
 
För äldre och handikappade är det en skön, lugn och svalkande oas. 
Den lummiga och natursköna leden längs Rönneå tar oss vidare till stranden, 
havet, hamnen och skogen. 
Pyttebron och Pytteleden är GULD värd. 
Kommunen säger och skriver i ALLA sina inlägg att de vill minska trafiken i 
och genom stan. Jag/vi får inte ihop den ekvationen. 
Det kommer bli ännu VÄRRE om ev Klippanvägens förlängning och 
kommunhuset med alla sina verksamheter med många anställda och besökare 
till kommunhuset ska köra igenom stan. 
 
Kommentar: Syftet med Klippanvägens förlängning är att leda trafiken bort från 
stadskärnan och minska trafikbelastningen på främst Skolgatan och Nybron. 
Trafikutredningarna visar att ett genomförande av detaljplanen ger god effekt på 
trafikminskningen.  
 
Om POLITIKERNA TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG så bygg 
inte en stor arbetsplats som ett stadshus i stationsområdet då det genererar mer 
trafik. 
 
Bygg istället Campus Ängelholm och annan skolverksamhet och tex en 
kosertsal/hall på gamla Tekniska kontorets / Batterifabrikens parkering. Då 
behöver vi verkligen fortsätta och ha Pytteleden och Pyttebron BILFRI för alla 
barn och ungdomar och för ALLA andra såklart. 
Behöver då inte flytta bussterminalområdet till en betydligt mindre yta och 
inkräkta på järnvägsparen. 
.  
Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl a hållplatser för de gröna bussarna, de 
gula bussarna, för ersättningsbussarna samt handikapp p-platser, hämta upp & 
släppa av platser, taxi platser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, pumpa 
däckmöjligheter, cykelplatser, elcykel & elbil platser, Pyttetåget och att gående 
samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att vistas i. 
 
Kommentar: En placering av stadshusen på Tekniska kontorets eller Batterifabrikens 
parkering bedöms inte påverka trafikflödena nämnvärt och hanteras inte inom ramen av 
denna detaljplan.  
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Placeringen av busstorget hanteras inte inom ramen av denna detaljplan men 
dimensioneringen av nytt busstorg har utretts, där man även har tagit höjd för framtida 
trafikökning. Det kanske upplevs litet jämfört med befintligt busstorg, men befintligt 
busstorg är överdimensionerat och tar upp mer yta än vad som behövs. Strukturen på 
Stationsområdet var bestämt innan man beslutade att lokalisera nytt stadshus där. Flytt av 
busstorg föranleds alltså inte av stadshusets placering, utan planeras att ske oavsett. 
 
Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. 
Säkerheter, tryggheter och framkomligheten för bl.a. pendlare och passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand!!! 
Många ängelholmare vill fortsätta och ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söker och strävar 
efter. 
Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta…den är mycket 
omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och med 
Kattegattsleden.  
Bahnhofs parkering kan bli en FÖRLÄNGNING av Järnvägsparken med t ex 
ute-väntsplatser, lekplats, ute-gym, hundrastgård, SKOLGÅRD och food 
trucks. 
En stor arbetsplats som kommunen skulle annars kunna byggas vid ev 
kommande pågatåg station söder som Ängelholm som även RögleBK hade 
önskat. 
Eller enklast och minst uppseendeväckande BARA bygg (på höjden=populärt i 
stna) mer eller mindre på BEFINTLIG PLAST, 
Som nästan alla ängelholmare TYCKER OCH VILL. 
 
Kommentar: Frågorna kan inte hanteras inom ramen av denna detaljplan. 
 
Ängelholms centrum har och har haft div vägarbeten och mycket tungtrafik bla 
pga div 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. 
¼ av ett liv kommer vi som bor i centrum ha tungtrafik och vägarbeten in på 
husknuten i vår närmiljö.  
Många av förslagen kommer INTE från oss som bor i centrum…FÖR VI 
VET HUR BRA DET REDAN ÄR. 
 
Varför tror ni 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 storstadspult som många andra orter har. 
Vi GILLAR/ÄLSKAR görnskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, friheten, 
småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, havet och alla 
GÅNG & CYKELSTRÅK inkl Pyttebron. 
Ja listan kan göras lång… 
FÖRSTÖR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad.  
 
Privatperson, 2021-12-10 



   106 (212) 
 

  

JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN 
Vi behöver BILFRIA stråk 
 
Blir ett intrång i vår stadsmiljö där bla grönområden och djurlivet ska bevaras. 
Negativ miljö och hälsopåverkan framför allt för boende i området. 
 
Stadens livsnödvändiga gröna puls / stråk över Rönneå för gående och 
cyklister.  
För att sdean välja åt vilket väderstreck man vill fortsätta i… 
INGEN PLATS för biltrafik = inte många meter mellan Rönneå och 
tomtgränserna. 
Pyttebron nyttjas nästan alla dygnets timmar ..bla av barn i alla åldrar 
(förskola/skola) 
Rastning av husdjur, ta sig till och från jobbet, handla om man inte har bil, 
besöka bla Hembygdsparken, UpZone, Tullakrok och Rebbelberga mm, div 
idrottsföreningar som tränar där, 
Engelholms Vandringsförening passerar där flera gånger i veckan. 
 
För äldre och handikappade är det en skön, lugn och svalkande oas. 
Den lummiga och natursköna leden längs Rönneå tar oss vidare till stranden, 
havet, hamnen och skogen. 
Pyttebron och Pytteleden är GULD värd. 
Kommunen säger och skriver i ALLA sina inlägg att de vill minska trafiken i 
och genom stan. Jag/vi får inte ihop den ekvationen. 
Det kommer bli ännu VÄRRE om ev Klippanvägens förlängning och 
kommunhuset med alla sina verksamheter med många anställda och besökare 
till kommunhuset ska köra igenom stan. 
 
Kommentar: Syftet med Klippanvägens förlängning är att leda trafiken bort från 
stadskärnan och minska trafikbelastningen på främst Skolgatan och Nybron. 
Trafikutredningarna visar att ett genomförande av detaljplanen ger god effekt på 
trafikminskningen.  
 
Om POLITIKERNA TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG… så 
bygg Stadshuset & Campus Ängelholm & ev annan skolverksamhet på 
Tekniska kontorets / Batterifabrikens parkering. 
Behöver då INTE flytta byssområdet 50-100 meter (för att få plats med 
stadshuset) till en betydligt mindre yta söder om jvg-stationen.  
Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl a hållplatser för de gröna bussarna, de 
gula bussarna, för ersättningsbussarna samt handikapp p-platser, hämta upp & 
släppa av platser, taxi platser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, pumpa 
däckmöjligheter, cykelplatser, elcykel & elbil platser, Pyttetåget och att gående 
samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att vistas i. 
 
Kommentar: En placering av stadshusen på Tekniska kontorets eller Batterifabrikens 
parkering bedöms inte påverka trafikflödena nämnvärt och hanteras inte inom ramen av 
denna detaljplan.  
Placeringen av busstorget hanteras inte inom ramen av denna detaljplan men 
dimensioneringen av nytt busstorg har utretts, där man även har tagit höjd för framtida 
trafikökning. Det kanske upplevs litet jämfört med befintligt busstorg, men befintligt 
busstorg är överdimensionerat och tar upp mer yta än vad som behövs. Strukturen på 
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Stationsområdet var bestämt innan man beslutade att lokalisera nytt stadshus där. Flytt av 
busstorg föranleds alltså inte av stadshusets placering, utan planeras att ske oavsett. 
 
 
Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. 
Säkerheter, tryggheter och framkomligheten för bl.a. pendlare och passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand!!! 
Många ängelholmare vill fortsätta och ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söker och strävar 
efter. 
Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta…den är mycket 
omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och med 
Kattegattsleden.  
Bahnhofs parkering kan bli en FÖRLÄNGNING av Järnvägsparken med t ex 
ute-väntsplatser, lekplats, ute-gym, hundrastgård, SKOLGÅRD och food 
trucks. 
En stor arbetsplats som kommunen skulle annars kunna byggas vid ev 
kommande pågatåg station söder som Ängelholm som även RögleBK hade 
önskat. 
Eller enklast och minst uppseendeväckande BARA bygg (på höjden=populärt i 
stna) mer eller mindre på BEFINTLIG PLAST, 
Som nästan alla ängelholmare TYCKER OCH VILL. 
 
Kommentar: Frågorna kan inte hanteras inom ramen av denna detaljplan. 
 
Varför tror ni 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 storstadspult som många andra orter har. 
Vi GILLAR/ÄLSKAR görnskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, friheten, 
småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, havet och alla 
GÅNG & CYKELSTRÅK inkl Pyttebron. 
Ja listan kan göras lång… 
FÖRSTÅR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad.  
 
Privatperson, 2021-12-10 

JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN 
Vi behöver BILFRIA stråk 
 
Blir ett intrång i vår stadsmiljö där bla grönområden och djurlivet ska bevaras. 
Negativ miljö och hälsopåverkan framför allt för boende i området. 
 
Stadens livsnödvändiga gröna puls / stråk över Rönneå för gående och 
cyklister.  
För att sdean välja åt vilket väderstreck man vill fortsätta i… 
INGEN PLATS för biltrafik = inte många meter mellan Rönneå och 
tomtgränserna. 
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Pyttebron nyttjas nästan alla dygnets timmar ..bla av barn i alla åldrar 
(förskola/skola) 
Rastning av husdjur, ta sig till och från jobbet, handla om man inte har bil, 
besöka bla Hembygdsparken, UpZone, Tullakrok och Rebbelberga mm, div 
idrottsföreningar som tränar där, 
Engelholms Vandringsförening passerar där flera gånger i veckan. 
 
För äldre och handikappade är det en skön, lugn och svalkande oas. 
Den lummiga och natursköna leden längs Rönneå tar oss vidare till stranden, 
havet, hamnen och skogen. 
Pyttebron och Pytteleden är GULD värd. 
Kommunen säger och skriver i ALLA sina inlägg att de vill minska trafiken i 
och genom stan. Jag/vi får inte ihop den ekvationen. 
Det kommer bli ännu VÄRRE om ev Klippanvägens förlängning och 
kommunhuset med alla sina verksamheter med många anställda och besökare 
till kommunhuset ska köra igenom stan. 
 
Kommentar: Syftet med Klippanvägens förlängning är att leda trafiken bort från 
stadskärnan och minska trafikbelastningen på främst Skolgatan och Nybron. 
Trafikutredningarna visar att ett genomförande av detaljplanen ger god effekt på 
trafikminskningen.  
 
Om POLITIKERNA TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG så bygg 
inte en stor arbetsplats som ett stadshus i stationsområdet då det genererar mer 
trafik. 
 
Bygg istället Campus Ängelholm och annan skolverksamhet och tex en 
kosertsal/hall på gamla Tekniska kontorets / Batterifabrikens parkering. Då 
behöver vi verkligen fortsätta och ha Pytteleden och Pyttebron BILFRI för alla 
barn och ungdomar och för ALLA andra såklart. 
Behöver då inte flytta bussterminalområdet till en betydligt mindre yta och 
inkräkta på järnvägsparen. 
.  
Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl a hållplatser för de gröna bussarna, de 
gula bussarna, för ersättningsbussarna samt handikapp p-platser, hämta upp & 
släppa av platser, taxi platser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, pumpa 
däckmöjligheter, cykelplatser, elcykel & elbil platser, Pyttetåget och att gående 
samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att vistas i. 
 
Kommentar: En placering av stadshusen på Tekniska kontorets eller Batterifabrikens 
parkering bedöms inte påverka trafikflödena nämnvärt och hanteras inte inom ramen av 
denna detaljplan.  
Placeringen av busstorget hanteras inte inom ramen av denna detaljplan men 
dimensioneringen av nytt busstorg har utretts, där man även har tagit höjd för framtida 
trafikökning. Det kanske upplevs litet jämfört med befintligt busstorg, men befintligt 
busstorg är överdimensionerat och tar upp mer yta än vad som behövs. Strukturen på 
Stationsområdet var bestämt innan man beslutade att lokalisera nytt stadshus där. Flytt av 
busstorg föranleds alltså inte av stadshusets placering, utan planeras att ske oavsett. 
 
Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. 
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Säkerheter, tryggheter och framkomligheten för bl.a. pendlare och passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand!!! 
Många ängelholmare vill fortsätta och ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söker och strävar 
efter. 
Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta…den är mycket 
omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och med 
Kattegattsleden.  
Bahnhofs parkering kan bli en FÖRLÄNGNING av Järnvägsparken med t ex 
ute-väntsplatser, lekplats, ute-gym, hundrastgård, SKOLGÅRD och food 
trucks. 
En stor arbetsplats som kommunen skulle annars kunna byggas vid ev 
kommande pågatåg station söder som Ängelholm som även RögleBK hade 
önskat. 
Eller enklast och minst uppseendeväckande BARA bygg (på höjden=populärt i 
stna) mer eller mindre på BEFINTLIG PLAST, 
Som nästan alla ängelholmare TYCKER OCH VILL. 
 
Kommentar: Frågorna kan inte hanteras inom ramen av denna detaljplan. 
 
Ängelholms centrum har och har haft div vägarbeten och mycket tungtrafik bla 
pga div 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. 
¼ av ett liv kommer vi som bor i centrum ha tungtrafik och vägarbeten in på 
husknuten i vår närmiljö.  
Många av förslagen kommer INTE från oss som bor i centrum…FÖR VI 
VET HUR BRA DET REDAN ÄR. 
 
Varför tror ni 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 storstadspult som många andra orter har. 
Vi GILLAR/ÄLSKAR görnskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, friheten, 
småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, havet och alla 
GÅNG & CYKELSTRÅK inkl Pyttebron. 
Ja listan kan göras lång… 
FÖRSTÖR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad.  

 
Privatperson, 2021-12-10 

JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN 
Vi behöver BILFRIA stråk 
 
Blir ett intrång i vår stadsmiljö där bla grönområden och djurlivet ska bevaras. 
Negativ miljö och hälsopåverkan framför allt för boende i området. 
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Stadens livsnödvändiga gröna puls / stråk över Rönneå för gående och 
cyklister.  
För att sdean välja åt vilket väderstreck man vill fortsätta i… 
INGEN PLATS för biltrafik = inte många meter mellan Rönneå och 
tomtgränserna. 
Pyttebron nyttjas nästan alla dygnets timmar ..bla av barn i alla åldrar 
(förskola/skola) 
Rastning av husdjur, ta sig till och från jobbet, handla om man inte har bil, 
besöka bla Hembygdsparken, UpZone, Tullakrok och Rebbelberga mm, div 
idrottsföreningar som tränar där, 
Engelholms Vandringsförening passerar där flera gånger i veckan. 
 
För äldre och handikappade är det en skön, lugn och svalkande oas. 
Den lummiga och natursköna leden längs Rönneå tar oss vidare till stranden, 
havet, hamnen och skogen. 
Pyttebron och Pytteleden är GULD värd. 
Kommunen säger och skriver i ALLA sina inlägg att de vill minska trafiken i 
och genom stan. Jag/vi får inte ihop den ekvationen. 
Det kommer bli ännu VÄRRE om ev Klippanvägens förlängning och 
kommunhuset med alla sina verksamheter med många anställda och besökare 
till kommunhuset ska köra igenom stan. 
 
Kommentar: Syftet med Klippanvägens förlängning är att leda trafiken bort från 
stadskärnan och minska trafikbelastningen på främst Skolgatan och Nybron. 
Trafikutredningarna visar att ett genomförande av detaljplanen ger god effekt på 
trafikminskningen.  
 
Om POLITIKERNA TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG så bygg 
inte en stor arbetsplats som ett stadshus i stationsområdet då det genererar mer 
trafik. 
 
Bygg istället Campus Ängelholm och annan skolverksamhet och tex en 
kosertsal/hall på gamla Tekniska kontorets / Batterifabrikens parkering. Då 
behöver vi verkligen fortsätta och ha Pytteleden och Pyttebron BILFRI för alla 
barn och ungdomar och för ALLA andra såklart. 
Behöver då inte flytta bussterminalområdet till en betydligt mindre yta och 
inkräkta på järnvägsparen. 
.  
Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl a hållplatser för de gröna bussarna, de 
gula bussarna, för ersättningsbussarna samt handikapp p-platser, hämta upp & 
släppa av platser, taxi platser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, pumpa 
däckmöjligheter, cykelplatser, elcykel & elbil platser, Pyttetåget och att gående 
samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att vistas i. 
 
Kommentar: En placering av stadshusen på Tekniska kontorets eller Batterifabrikens 
parkering bedöms inte påverka trafikflödena nämnvärt och hanteras inte inom ramen av 
denna detaljplan.  
Placeringen av busstorget hanteras inte inom ramen av denna detaljplan men 
dimensioneringen av nytt busstorg har utretts, där man även har tagit höjd för framtida 
trafikökning. Det kanske upplevs litet jämfört med befintligt busstorg, men befintligt 
busstorg är överdimensionerat och tar upp mer yta än vad som behövs. Strukturen på 
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Stationsområdet var bestämt innan man beslutade att lokalisera nytt stadshus där. Flytt av 
busstorg föranleds alltså inte av stadshusets placering, utan planeras att ske oavsett. 
 
Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. 
Säkerheter, tryggheter och framkomligheten för bl.a. pendlare och passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand!!! 
Många ängelholmare vill fortsätta och ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söker och strävar 
efter. 
Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta…den är mycket 
omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och med 
Kattegattsleden.  
Bahnhofs parkering kan bli en FÖRLÄNGNING av Järnvägsparken med t ex 
ute-väntsplatser, lekplats, ute-gym, hundrastgård, SKOLGÅRD och food 
trucks. 
En stor arbetsplats som kommunen skulle annars kunna byggas vid ev 
kommande pågatåg station söder som Ängelholm som även RögleBK hade 
önskat. 
Eller enklast och minst uppseendeväckande BARA bygg (på höjden=populärt i 
stna) mer eller mindre på BEFINTLIG PLAST, 
Som nästan alla ängelholmare TYCKER OCH VILL. 
 
Kommentar: Frågorna kan inte hanteras inom ramen av denna detaljplan. 
 
Ängelholms centrum har och har haft div vägarbeten och mycket tungtrafik bla 
pga div 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. 
¼ av ett liv kommer vi som bor i centrum ha tungtrafik och vägarbeten in på 
husknuten i vår närmiljö.  
Många av förslagen kommer INTE från oss som bor i centrum…FÖR VI 
VET HUR BRA DET REDAN ÄR. 
 
Varför tror ni 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 storstadspult som många andra orter har. 
Vi GILLAR/ÄLSKAR görnskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, friheten, 
småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, havet och alla 
GÅNG & CYKELSTRÅK inkl Pyttebron. 
Ja listan kan göras lång… 
FÖRSTÖR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad.  
 
Privatperson, 2021-12-10 

JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN 
Vi behöver BILFRIA stråk 
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Blir ett intrång i vår stadsmiljö där bla grönområden och djurlivet ska bevaras. 
Negativ miljö och hälsopåverkan framför allt för boende i området. 
 
Stadens livsnödvändiga gröna puls / stråk över Rönneå för gående och 
cyklister.  
För att sdean välja åt vilket väderstreck man vill fortsätta i… 
INGEN PLATS för biltrafik = inte många meter mellan Rönneå och 
tomtgränserna. 
Pyttebron nyttjas nästan alla dygnets timmar ..bla av barn i alla åldrar 
(förskola/skola) 
Rastning av husdjur, ta sig till och från jobbet, handla om man inte har bil, 
besöka bla Hembygdsparken, UpZone, Tullakrok och Rebbelberga mm, div 
idrottsföreningar som tränar där, 
Engelholms Vandringsförening passerar där flera gånger i veckan. 
 
För äldre och handikappade är det en skön, lugn och svalkande oas. 
Den lummiga och natursköna leden längs Rönneå tar oss vidare till stranden, 
havet, hamnen och skogen. 
Pyttebron och Pytteleden är GULD värd. 
Kommunen säger och skriver i ALLA sina inlägg att de vill minska trafiken i 
och genom stan. Jag/vi får inte ihop den ekvationen. 
Det kommer bli ännu VÄRRE om ev Klippanvägens förlängning och 
kommunhuset med alla sina verksamheter med många anställda och besökare 
till kommunhuset ska köra igenom stan. 
 
Kommentar: Syftet med Klippanvägens förlängning är att leda trafiken bort från 
stadskärnan och minska trafikbelastningen på främst Skolgatan och Nybron. 
Trafikutredningarna visar att ett genomförande av detaljplanen ger god effekt på 
trafikminskningen.  
 
Om POLITIKERNA TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG så bygg 
inte en stor arbetsplats som ett stadshus i stationsområdet då det genererar mer 
trafik. 
 
Bygg istället Campus Ängelholm och annan skolverksamhet och tex en 
kosertsal/hall på gamla Tekniska kontorets / Batterifabrikens parkering. Då 
behöver vi verkligen fortsätta och ha Pytteleden och Pyttebron BILFRI för alla 
barn och ungdomar och för ALLA andra såklart. 
Behöver då inte flytta bussterminalområdet till en betydligt mindre yta och 
inkräkta på järnvägsparen. 
.  
Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl a hållplatser för de gröna bussarna, de 
gula bussarna, för ersättningsbussarna samt handikapp p-platser, hämta upp & 
släppa av platser, taxi platser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, pumpa 
däckmöjligheter, cykelplatser, elcykel & elbil platser, Pyttetåget och att gående 
samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att vistas i. 
 
Kommentar: En placering av stadshusen på Tekniska kontorets eller Batterifabrikens 
parkering bedöms inte påverka trafikflödena nämnvärt och hanteras inte inom ramen av 
denna detaljplan.  
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Placeringen av busstorget hanteras inte inom ramen av denna detaljplan men 
dimensioneringen av nytt busstorg har utretts, där man även har tagit höjd för framtida 
trafikökning. Det kanske upplevs litet jämfört med befintligt busstorg, men befintligt 
busstorg är överdimensionerat och tar upp mer yta än vad som behövs. Strukturen på 
Stationsområdet var bestämt innan man beslutade att lokalisera nytt stadshus där. Flytt av 
busstorg föranleds alltså inte av stadshusets placering, utan planeras att ske oavsett. 
 
Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. 
Säkerheter, tryggheter och framkomligheten för bl.a. pendlare och passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand!!! 
Många ängelholmare vill fortsätta och ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söker och strävar 
efter. 
Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta…den är mycket 
omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och med 
Kattegattsleden.  
Bahnhofs parkering kan bli en FÖRLÄNGNING av Järnvägsparken med t ex 
ute-väntsplatser, lekplats, ute-gym, hundrastgård, SKOLGÅRD och food 
trucks. 
En stor arbetsplats som kommunen skulle annars kunna byggas vid ev 
kommande pågatåg station söder som Ängelholm som även RögleBK hade 
önskat. 
Eller enklast och minst uppseendeväckande BARA bygg (på höjden=populärt i 
stna) mer eller mindre på BEFINTLIG PLAST, 
Som nästan alla ängelholmare TYCKER OCH VILL. 
 
Kommentar: Frågorna kan inte hanteras inom ramen av denna detaljplan. 
 
Ängelholms centrum har och har haft div vägarbeten och mycket tungtrafik bla 
pga div 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. 
¼ av ett liv kommer vi som bor i centrum ha tungtrafik och vägarbeten in på 
husknuten i vår närmiljö.  
Många av förslagen kommer INTE från oss som bor i centrum…FÖR VI 
VET HUR BRA DET REDAN ÄR. 
 
Varför tror ni 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 storstadspult som många andra orter har. 
Vi GILLAR/ÄLSKAR görnskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, friheten, 
småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, havet och alla 
GÅNG & CYKELSTRÅK inkl Pyttebron. 
Ja listan kan göras lång… 
FÖRSTÖR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad.  
 
Privatperson, 2021-12-10 
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Jag godkänner inte detaljplanen. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad. 
 
Privatperson, 2021-12-10 

JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN 
Vi behöver BILFRIA stråk 
 
Blir ett intrång i vår stadsmiljö där bla grönområden och djurlivet ska bevaras. 
Negativ miljö och hälsopåverkan framför allt för boende i området. 
 
Stadens livsnödvändiga gröna puls / stråk över Rönneå för gående och 
cyklister.  
För att sdean välja åt vilket väderstreck man vill fortsätta i… 
INGEN PLATS för biltrafik = inte många meter mellan Rönneå och 
tomtgränserna. 
Pyttebron nyttjas nästan alla dygnets timmar ..bla av barn i alla åldrar 
(förskola/skola) 
Rastning av husdjur, ta sig till och från jobbet, handla om man inte har bil, 
besöka bla Hembygdsparken, UpZone, Tullakrok och Rebbelberga mm, div 
idrottsföreningar som tränar där, 
Engelholms Vandringsförening passerar där flera gånger i veckan. 
 
För äldre och handikappade är det en skön, lugn och svalkande oas. 
Den lummiga och natursköna leden längs Rönneå tar oss vidare till stranden, 
havet, hamnen och skogen. 
Pyttebron och Pytteleden är GULD värd. 
Kommunen säger och skriver i ALLA sina inlägg att de vill minska trafiken i 
och genom stan. Jag/vi får inte ihop den ekvationen. 
Det kommer bli ännu VÄRRE om ev Klippanvägens förlängning och 
kommunhuset med alla sina verksamheter med många anställda och besökare 
till kommunhuset ska köra igenom stan. 
 
Kommentar: Syftet med Klippanvägens förlängning är att leda trafiken bort från 
stadskärnan och minska trafikbelastningen på främst Skolgatan och Nybron. 
Trafikutredningarna visar att ett genomförande av detaljplanen ger god effekt på 
trafikminskningen.  
 
Om POLITIKERNA TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG så bygg 
inte en stor arbetsplats som ett stadshus i stationsområdet då det genererar mer 
trafik. 
 
Bygg istället Campus Ängelholm och annan skolverksamhet och tex en 
kosertsal/hall på gamla Tekniska kontorets / Batterifabrikens parkering. Då 
behöver vi verkligen fortsätta och ha Pytteleden och Pyttebron BILFRI för alla 
barn och ungdomar och för ALLA andra såklart. 
Behöver då inte flytta bussterminalområdet till en betydligt mindre yta och 
inkräkta på järnvägsparen. 
.  



   115 (212) 
 

  

Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl a hållplatser för de gröna bussarna, de 
gula bussarna, för ersättningsbussarna samt handikapp p-platser, hämta upp & 
släppa av platser, taxi platser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, pumpa 
däckmöjligheter, cykelplatser, elcykel & elbil platser, Pyttetåget och att gående 
samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att vistas i. 
 
Kommentar: En placering av stadshusen på Tekniska kontorets eller Batterifabrikens 
parkering bedöms inte påverka trafikflödena nämnvärt och hanteras inte inom ramen av 
denna detaljplan.  
Placeringen av busstorget hanteras inte inom ramen av denna detaljplan men 
dimensioneringen av nytt busstorg har utretts, där man även har tagit höjd för framtida 
trafikökning. Det kanske upplevs litet jämfört med befintligt busstorg, men befintligt 
busstorg är överdimensionerat och tar upp mer yta än vad som behövs. Strukturen på 
Stationsområdet var bestämt innan man beslutade att lokalisera nytt stadshus där. Flytt av 
busstorg föranleds alltså inte av stadshusets placering, utan planeras att ske oavsett. 
 
Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. 
Säkerheter, tryggheter och framkomligheten för bl.a. pendlare och passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand!!! 
Många ängelholmare vill fortsätta och ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söker och strävar 
efter. 
Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta…den är mycket 
omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och med 
Kattegattsleden.  
Bahnhofs parkering kan bli en FÖRLÄNGNING av Järnvägsparken med t ex 
ute-väntsplatser, lekplats, ute-gym, hundrastgård, SKOLGÅRD och food 
trucks. 
En stor arbetsplats som kommunen skulle annars kunna byggas vid ev 
kommande pågatåg station söder som Ängelholm som även RögleBK hade 
önskat. 
Eller enklast och minst uppseendeväckande BARA bygg (på höjden=populärt i 
stna) mer eller mindre på BEFINTLIG PLAST, 
Som nästan alla ängelholmare TYCKER OCH VILL. 
 
Kommentar: Frågorna kan inte hanteras inom ramen av denna detaljplan. 
 
Ängelholms centrum har och har haft div vägarbeten och mycket tungtrafik bla 
pga div 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. 
¼ av ett liv kommer vi som bor i centrum ha tungtrafik och vägarbeten in på 
husknuten i vår närmiljö.  
Många av förslagen kommer INTE från oss som bor i centrum…FÖR VI 
VET HUR BRA DET REDAN ÄR. 
 
Varför tror ni 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 storstadspult som många andra orter har. 
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Vi GILLAR/ÄLSKAR görnskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, friheten, 
småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, havet och alla 
GÅNG & CYKELSTRÅK inkl Pyttebron. 
Ja listan kan göras lång… 
FÖRSTÖR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad.  
 
Privatperson, 2021-12-10 

JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN 
Vi behöver BILFRIA stråk 
 
Blir ett intrång i vår stadsmiljö där bla grönområden och djurlivet ska bevaras. 
Negativ miljö och hälsopåverkan framför allt för boende i området. 
 
Stadens livsnödvändiga gröna puls / stråk över Rönneå för gående och 
cyklister.  
För att sdean välja åt vilket väderstreck man vill fortsätta i… 
INGEN PLATS för biltrafik = inte många meter mellan Rönneå och 
tomtgränserna. 
Pyttebron nyttjas nästan alla dygnets timmar ..bla av barn i alla åldrar 
(förskola/skola) 
Rastning av husdjur, ta sig till och från jobbet, handla om man inte har bil, 
besöka bla Hembygdsparken, UpZone, Tullakrok och Rebbelberga mm, div 
idrottsföreningar som tränar där, 
Engelholms Vandringsförening passerar där flera gånger i veckan. 
 
För äldre och handikappade är det en skön, lugn och svalkande oas. 
Den lummiga och natursköna leden längs Rönneå tar oss vidare till stranden, 
havet, hamnen och skogen. 
Pyttebron och Pytteleden är GULD värd. 
Kommunen säger och skriver i ALLA sina inlägg att de vill minska trafiken i 
och genom stan. Jag/vi får inte ihop den ekvationen. 
Det kommer bli ännu VÄRRE om ev Klippanvägens förlängning och 
kommunhuset med alla sina verksamheter med många anställda och besökare 
till kommunhuset ska köra igenom stan. 
 
Kommentar: Syftet med Klippanvägens förlängning är att leda trafiken bort från 
stadskärnan och minska trafikbelastningen på främst Skolgatan och Nybron. 
Trafikutredningarna visar att ett genomförande av detaljplanen ger god effekt på 
trafikminskningen.  
 
Om POLITIKERNA TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG så bygg 
inte en stor arbetsplats som ett stadshus i stationsområdet då det genererar mer 
trafik. 
 
Bygg istället Campus Ängelholm och annan skolverksamhet och tex en 
kosertsal/hall på gamla Tekniska kontorets / Batterifabrikens parkering. Då 
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behöver vi verkligen fortsätta och ha Pytteleden och Pyttebron BILFRI för alla 
barn och ungdomar och för ALLA andra såklart. 
Behöver då inte flytta bussterminalområdet till en betydligt mindre yta och 
inkräkta på järnvägsparen. 
.  
Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl a hållplatser för de gröna bussarna, de 
gula bussarna, för ersättningsbussarna samt handikapp p-platser, hämta upp & 
släppa av platser, taxi platser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, pumpa 
däckmöjligheter, cykelplatser, elcykel & elbil platser, Pyttetåget och att gående 
samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att vistas i. 
 
Kommentar: En placering av stadshusen på Tekniska kontorets eller Batterifabrikens 
parkering bedöms inte påverka trafikflödena nämnvärt och hanteras inte inom ramen av 
denna detaljplan.  
Placeringen av busstorget hanteras inte inom ramen av denna detaljplan men 
dimensioneringen av nytt busstorg har utretts, där man även har tagit höjd för framtida 
trafikökning. Det kanske upplevs litet jämfört med befintligt busstorg, men befintligt 
busstorg är överdimensionerat och tar upp mer yta än vad som behövs. Strukturen på 
Stationsområdet var bestämt innan man beslutade att lokalisera nytt stadshus där. Flytt av 
busstorg föranleds alltså inte av stadshusets placering, utan planeras att ske oavsett. 
 
Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. 
Säkerheter, tryggheter och framkomligheten för bl.a. pendlare och passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand!!! 
Många ängelholmare vill fortsätta och ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söker och strävar 
efter. 
Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta…den är mycket 
omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och med 
Kattegattsleden.  
Bahnhofs parkering kan bli en FÖRLÄNGNING av Järnvägsparken med t ex 
ute-väntsplatser, lekplats, ute-gym, hundrastgård, SKOLGÅRD och food 
trucks. 
En stor arbetsplats som kommunen skulle annars kunna byggas vid ev 
kommande pågatåg station söder som Ängelholm som även RögleBK hade 
önskat. 
Eller enklast och minst uppseendeväckande BARA bygg (på höjden=populärt i 
stna) mer eller mindre på BEFINTLIG PLAST, 
Som nästan alla ängelholmare TYCKER OCH VILL. 
 
Kommentar: Frågorna kan inte hanteras inom ramen av denna detaljplan. 
 
Ängelholms centrum har och har haft div vägarbeten och mycket tungtrafik bla 
pga div 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. 
¼ av ett liv kommer vi som bor i centrum ha tungtrafik och vägarbeten in på 
husknuten i vår närmiljö.  
Många av förslagen kommer INTE från oss som bor i centrum…FÖR VI 
VET HUR BRA DET REDAN ÄR. 
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Varför tror ni 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 storstadspult som många andra orter har. 
Vi GILLAR/ÄLSKAR görnskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, friheten, 
småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, havet och alla 
GÅNG & CYKELSTRÅK inkl Pyttebron. 
Ja listan kan göras lång… 
FÖRSTÖR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad.  
 
Privatperson, 2021-12-10 

JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN 
Vi behöver BILFRIA stråk 
 
Blir ett intrång i vår stadsmiljö där bla grönområden och djurlivet ska bevaras. 
Negativ miljö och hälsopåverkan framför allt för boende i området. 
 
Stadens livsnödvändiga gröna puls / stråk över Rönneå för gående och 
cyklister.  
För att sdean välja åt vilket väderstreck man vill fortsätta i… 
INGEN PLATS för biltrafik = inte många meter mellan Rönneå och 
tomtgränserna. 
Pyttebron nyttjas nästan alla dygnets timmar ..bla av barn i alla åldrar 
(förskola/skola) 
Rastning av husdjur, ta sig till och från jobbet, handla om man inte har bil, 
besöka bla Hembygdsparken, UpZone, Tullakrok och Rebbelberga mm, div 
idrottsföreningar som tränar där, 
Engelholms Vandringsförening passerar där flera gånger i veckan. 
 
För äldre och handikappade är det en skön, lugn och svalkande oas. 
Den lummiga och natursköna leden längs Rönneå tar oss vidare till stranden, 
havet, hamnen och skogen. 
Pyttebron och Pytteleden är GULD värd. 
Kommunen säger och skriver i ALLA sina inlägg att de vill minska trafiken i 
och genom stan. Jag/vi får inte ihop den ekvationen. 
Det kommer bli ännu VÄRRE om ev Klippanvägens förlängning och 
kommunhuset med alla sina verksamheter med många anställda och besökare 
till kommunhuset ska köra igenom stan. 
 
Kommentar: Syftet med Klippanvägens förlängning är att leda trafiken bort från 
stadskärnan och minska trafikbelastningen på främst Skolgatan och Nybron. 
Trafikutredningarna visar att ett genomförande av detaljplanen ger god effekt på 
trafikminskningen.  
 
Om POLITIKERNA TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG så bygg 
inte en stor arbetsplats som ett stadshus i stationsområdet då det genererar mer 
trafik. 
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Bygg istället Campus Ängelholm och annan skolverksamhet och tex en 
kosertsal/hall på gamla Tekniska kontorets / Batterifabrikens parkering. Då 
behöver vi verkligen fortsätta och ha Pytteleden och Pyttebron BILFRI för alla 
barn och ungdomar och för ALLA andra såklart. 
Behöver då inte flytta bussterminalområdet till en betydligt mindre yta och 
inkräkta på järnvägsparen. 
.  
Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl a hållplatser för de gröna bussarna, de 
gula bussarna, för ersättningsbussarna samt handikapp p-platser, hämta upp & 
släppa av platser, taxi platser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, pumpa 
däckmöjligheter, cykelplatser, elcykel & elbil platser, Pyttetåget och att gående 
samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att vistas i. 
 
Kommentar: En placering av stadshusen på Tekniska kontorets eller Batterifabrikens 
parkering bedöms inte påverka trafikflödena nämnvärt och hanteras inte inom ramen av 
denna detaljplan.  
Placeringen av busstorget hanteras inte inom ramen av denna detaljplan men 
dimensioneringen av nytt busstorg har utretts, där man även har tagit höjd för framtida 
trafikökning. Det kanske upplevs litet jämfört med befintligt busstorg, men befintligt 
busstorg är överdimensionerat och tar upp mer yta än vad som behövs. Strukturen på 
Stationsområdet var bestämt innan man beslutade att lokalisera nytt stadshus där. Flytt av 
busstorg föranleds alltså inte av stadshusets placering, utan planeras att ske oavsett. 
 
Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. 
Säkerheter, tryggheter och framkomligheten för bl.a. pendlare och passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand!!! 
Många ängelholmare vill fortsätta och ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söker och strävar 
efter. 
Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta…den är mycket 
omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och med 
Kattegattsleden.  
Bahnhofs parkering kan bli en FÖRLÄNGNING av Järnvägsparken med t ex 
ute-väntsplatser, lekplats, ute-gym, hundrastgård, SKOLGÅRD och food 
trucks. 
En stor arbetsplats som kommunen skulle annars kunna byggas vid ev 
kommande pågatåg station söder som Ängelholm som även RögleBK hade 
önskat. 
Eller enklast och minst uppseendeväckande BARA bygg (på höjden=populärt i 
stna) mer eller mindre på BEFINTLIG PLAST, 
Som nästan alla ängelholmare TYCKER OCH VILL. 
 
Kommentar: Frågorna kan inte hanteras inom ramen av denna detaljplan. 
 
Ängelholms centrum har och har haft div vägarbeten och mycket tungtrafik bla 
pga div 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. 
¼ av ett liv kommer vi som bor i centrum ha tungtrafik och vägarbeten in på 
husknuten i vår närmiljö.  



   120 (212) 
 

  

Många av förslagen kommer INTE från oss som bor i centrum…FÖR VI 
VET HUR BRA DET REDAN ÄR. 
 
Varför tror ni 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 storstadspult som många andra orter har. 
Vi GILLAR/ÄLSKAR görnskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, friheten, 
småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, havet och alla 
GÅNG & CYKELSTRÅK inkl Pyttebron. 
Ja listan kan göras lång… 
FÖRSTÖR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad.  
 
Privatperson, 2021-12-10 

JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN 
Vi behöver BILFRIA stråk 
 
Blir ett intrång i vår stadsmiljö där bla grönområden och djurlivet ska bevaras. 
Negativ miljö och hälsopåverkan framför allt för boende i området. 
 
Stadens livsnödvändiga gröna puls / stråk över Rönneå för gående och 
cyklister.  
För att sdean välja åt vilket väderstreck man vill fortsätta i… 
INGEN PLATS för biltrafik = inte många meter mellan Rönneå och 
tomtgränserna. 
Pyttebron nyttjas nästan alla dygnets timmar ..bla av barn i alla åldrar 
(förskola/skola) 
Rastning av husdjur, ta sig till och från jobbet, handla om man inte har bil, 
besöka bla Hembygdsparken, UpZone, Tullakrok och Rebbelberga mm, div 
idrottsföreningar som tränar där, 
Engelholms Vandringsförening passerar där flera gånger i veckan. 
 
För äldre och handikappade är det en skön, lugn och svalkande oas. 
Den lummiga och natursköna leden längs Rönneå tar oss vidare till stranden, 
havet, hamnen och skogen. 
Pyttebron och Pytteleden är GULD värd. 
Kommunen säger och skriver i ALLA sina inlägg att de vill minska trafiken i 
och genom stan. Jag/vi får inte ihop den ekvationen. 
Det kommer bli ännu VÄRRE om ev Klippanvägens förlängning och 
kommunhuset med alla sina verksamheter med många anställda och besökare 
till kommunhuset ska köra igenom stan. 
 
Kommentar: Syftet med Klippanvägens förlängning är att leda trafiken bort från 
stadskärnan och minska trafikbelastningen på främst Skolgatan och Nybron. 
Trafikutredningarna visar att ett genomförande av detaljplanen ger god effekt på 
trafikminskningen.  
 



   121 (212) 
 

  

Om POLITIKERNA TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG så bygg 
inte en stor arbetsplats som ett stadshus i stationsområdet då det genererar mer 
trafik. 
 
Bygg istället Campus Ängelholm och annan skolverksamhet och tex en 
kosertsal/hall på gamla Tekniska kontorets / Batterifabrikens parkering. Då 
behöver vi verkligen fortsätta och ha Pytteleden och Pyttebron BILFRI för alla 
barn och ungdomar och för ALLA andra såklart. 
Behöver då inte flytta bussterminalområdet till en betydligt mindre yta och 
inkräkta på järnvägsparen. 
.  
Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl a hållplatser för de gröna bussarna, de 
gula bussarna, för ersättningsbussarna samt handikapp p-platser, hämta upp & 
släppa av platser, taxi platser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, pumpa 
däckmöjligheter, cykelplatser, elcykel & elbil platser, Pyttetåget och att gående 
samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att vistas i. 
 
Kommentar: En placering av stadshusen på Tekniska kontorets eller Batterifabrikens 
parkering bedöms inte påverka trafikflödena nämnvärt och hanteras inte inom ramen av 
denna detaljplan.  
Placeringen av busstorget hanteras inte inom ramen av denna detaljplan men 
dimensioneringen av nytt busstorg har utretts, där man även har tagit höjd för framtida 
trafikökning. Det kanske upplevs litet jämfört med befintligt busstorg, men befintligt 
busstorg är överdimensionerat och tar upp mer yta än vad som behövs. Strukturen på 
Stationsområdet var bestämt innan man beslutade att lokalisera nytt stadshus där. Flytt av 
busstorg föranleds alltså inte av stadshusets placering, utan planeras att ske oavsett. 
 
Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. 
Säkerheter, tryggheter och framkomligheten för bl.a. pendlare och passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand!!! 
Många ängelholmare vill fortsätta och ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söker och strävar 
efter. 
Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta…den är mycket 
omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och med 
Kattegattsleden.  
Bahnhofs parkering kan bli en FÖRLÄNGNING av Järnvägsparken med t ex 
ute-väntsplatser, lekplats, ute-gym, hundrastgård, SKOLGÅRD och food 
trucks. 
En stor arbetsplats som kommunen skulle annars kunna byggas vid ev 
kommande pågatåg station söder som Ängelholm som även RögleBK hade 
önskat. 
Eller enklast och minst uppseendeväckande BARA bygg (på höjden=populärt i 
stna) mer eller mindre på BEFINTLIG PLAST, 
Som nästan alla ängelholmare TYCKER OCH VILL. 
 
Kommentar: Frågorna kan inte hanteras inom ramen av denna detaljplan. 
 
Ängelholms centrum har och har haft div vägarbeten och mycket tungtrafik bla 
pga div rivningar och nybyggnation i många år nu ca 10 år. Med alla dessa 
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planer som kommunen vill…så kommer Ängelholm vara en 
BYGGARBETSPLATS i minst 10 år till. Med andra ord ca 20 år. 
¼ av ett liv kommer vi som bor i centrum ha tungtrafik och vägarbeten in på 
husknuten i vår närmiljö.  
Många av förslagen kommer INTE från oss som bor i centrum…FÖR VI 
VET HUR BRA DET REDAN ÄR. 
 
Varför tror ni 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 storstadspult som många andra orter har. 
Vi GILLAR/ÄLSKAR görnskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, friheten, 
småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, havet och alla 
GÅNG & CYKELSTRÅK inkl Pyttebron. 
Ja listan kan göras lång… 
FÖRSTÖR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad.  
 
Privatperson, 2021-12-10 

JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN 
Vi behöver BILFRIA stråk 
 
Blir ett intrång i vår stadsmiljö där bla grönområden och djurlivet ska bevaras. 
Negativ miljö och hälsopåverkan framför allt för boende i området. 
 
Stadens livsnödvändiga gröna puls / stråk över Rönneå för gående och 
cyklister.  
För att sdean välja åt vilket väderstreck man vill fortsätta i… 
INGEN PLATS för biltrafik = inte många meter mellan Rönneå och 
tomtgränserna. 
Pyttebron nyttjas nästan alla dygnets timmar ..bla av barn i alla åldrar 
(förskola/skola) 
Rastning av husdjur, ta sig till och från jobbet, handla om man inte har bil, 
besöka bla Hembygdsparken, UpZone, Tullakrok och Rebbelberga mm, div 
idrottsföreningar som tränar där, 
Engelholms Vandringsförening passerar där flera gånger i veckan. 
 
För äldre och handikappade är det en skön, lugn och svalkande oas. 
Den lummiga och natursköna leden längs Rönneå tar oss vidare till stranden, 
havet, hamnen och skogen. 
Pyttebron och Pytteleden är GULD värd. 
Kommunen säger och skriver i ALLA sina inlägg att de vill minska trafiken i 
och genom stan. Jag/vi får inte ihop den ekvationen. 
Det kommer bli ännu VÄRRE om ev Klippanvägens förlängning och 
kommunhuset med alla sina verksamheter med många anställda och besökare 
till kommunhuset ska köra igenom stan. 
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Kommentar: Syftet med Klippanvägens förlängning är att leda trafiken bort från 
stadskärnan och minska trafikbelastningen på främst Skolgatan och Nybron. 
Trafikutredningarna visar att ett genomförande av detaljplanen ger god effekt på 
trafikminskningen.  
 
Om POLITIKERNA TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG så bygg 
inte en stor arbetsplats som ett stadshus i stationsområdet då det genererar mer 
trafik. 
 
Bygg istället Campus Ängelholm och annan skolverksamhet och tex en 
kosertsal/hall på gamla Tekniska kontorets / Batterifabrikens parkering. Då 
behöver vi verkligen fortsätta och ha Pytteleden och Pyttebron BILFRI för alla 
barn och ungdomar och för ALLA andra såklart. 
Behöver då inte flytta bussterminalområdet till en betydligt mindre yta och 
inkräkta på järnvägsparen. 
.  
Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl a hållplatser för de gröna bussarna, de 
gula bussarna, för ersättningsbussarna samt handikapp p-platser, hämta upp & 
släppa av platser, taxi platser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, pumpa 
däckmöjligheter, cykelplatser, elcykel & elbil platser, Pyttetåget och att gående 
samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att vistas i. 
 
Kommentar: En placering av stadshusen på Tekniska kontorets eller Batterifabrikens 
parkering bedöms inte påverka trafikflödena nämnvärt och hanteras inte inom ramen av 
denna detaljplan.  
Placeringen av busstorget hanteras inte inom ramen av denna detaljplan men 
dimensioneringen av nytt busstorg har utretts, där man även har tagit höjd för framtida 
trafikökning. Det kanske upplevs litet jämfört med befintligt busstorg, men befintligt 
busstorg är överdimensionerat och tar upp mer yta än vad som behövs. Strukturen på 
Stationsområdet var bestämt innan man beslutade att lokalisera nytt stadshus där. Flytt av 
busstorg föranleds alltså inte av stadshusets placering, utan planeras att ske oavsett. 
 
Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. 
Säkerheter, tryggheter och framkomligheten för bl.a. pendlare och passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand!!! 
Många ängelholmare vill fortsätta och ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söker och strävar 
efter. 
Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta…den är mycket 
omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och med 
Kattegattsleden.  
Bahnhofs parkering kan bli en FÖRLÄNGNING av Järnvägsparken med t ex 
ute-väntsplatser, lekplats, ute-gym, hundrastgård, SKOLGÅRD och food 
trucks. 
En stor arbetsplats som kommunen skulle annars kunna byggas vid ev 
kommande pågatåg station söder som Ängelholm som även RögleBK hade 
önskat. 
Eller enklast och minst uppseendeväckande BARA bygg (på höjden=populärt i 
stna) mer eller mindre på BEFINTLIG PLAST, 
Som nästan alla ängelholmare TYCKER OCH VILL. 
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Kommentar: Frågorna kan inte hanteras inom ramen av denna detaljplan. 
 
Ängelholms centrum har och har haft div vägarbeten och mycket tungtrafik bla 
pga div 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. 
¼ av ett liv kommer vi som bor i centrum ha tungtrafik och vägarbeten in på 
husknuten i vår närmiljö.  
Många av förslagen kommer INTE från oss som bor i centrum…FÖR VI 
VET HUR BRA DET REDAN ÄR. 
 
Varför tror ni 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 storstadspult som många andra orter har. 
Vi GILLAR/ÄLSKAR görnskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, friheten, 
småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, havet och alla 
GÅNG & CYKELSTRÅK inkl Pyttebron. 
Ja listan kan göras lång… 
FÖRSTÖR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad.  
 
Privatperson, 2021-12-10 

JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN 
Vi behöver BILFRIA stråk 
 
Blir ett intrång i vår stadsmiljö där bla grönområden och djurlivet ska bevaras. 
Negativ miljö och hälsopåverkan framför allt för boende i området. 
 
Stadens livsnödvändiga gröna puls / stråk över Rönneå för gående och 
cyklister.  
För att sdean välja åt vilket väderstreck man vill fortsätta i… 
INGEN PLATS för biltrafik = inte många meter mellan Rönneå och 
tomtgränserna. 
Pyttebron nyttjas nästan alla dygnets timmar ..bla av barn i alla åldrar 
(förskola/skola) 
Rastning av husdjur, ta sig till och från jobbet, handla om man inte har bil, 
besöka bla Hembygdsparken, UpZone, Tullakrok och Rebbelberga mm, div 
idrottsföreningar som tränar där, 
Engelholms Vandringsförening passerar där flera gånger i veckan. 
 
För äldre och handikappade är det en skön, lugn och svalkande oas. 
Den lummiga och natursköna leden längs Rönneå tar oss vidare till stranden, 
havet, hamnen och skogen. 
Pyttebron och Pytteleden är GULD värd. 
Kommunen säger och skriver i ALLA sina inlägg att de vill minska trafiken i 
och genom stan. Jag/vi får inte ihop den ekvationen. 
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Det kommer bli ännu VÄRRE om ev Klippanvägens förlängning och 
kommunhuset med alla sina verksamheter med många anställda och besökare 
till kommunhuset ska köra igenom stan. 
 
Kommentar: Syftet med Klippanvägens förlängning är att leda trafiken bort från 
stadskärnan och minska trafikbelastningen på främst Skolgatan och Nybron. 
Trafikutredningarna visar att ett genomförande av detaljplanen ger god effekt på 
trafikminskningen.  
 
Om POLITIKERNA TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG så bygg 
inte en stor arbetsplats som ett stadshus i stationsområdet då det genererar mer 
trafik. 
 
Bygg istället Campus Ängelholm och annan skolverksamhet och tex en 
kosertsal/hall på gamla Tekniska kontorets / Batterifabrikens parkering. Då 
behöver vi verkligen fortsätta och ha Pytteleden och Pyttebron BILFRI för alla 
barn och ungdomar och för ALLA andra såklart. 
Behöver då inte flytta bussterminalområdet till en betydligt mindre yta och 
inkräkta på järnvägsparen. 
.  
Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl a hållplatser för de gröna bussarna, de 
gula bussarna, för ersättningsbussarna samt handikapp p-platser, hämta upp & 
släppa av platser, taxi platser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, pumpa 
däckmöjligheter, cykelplatser, elcykel & elbil platser, Pyttetåget och att gående 
samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att vistas i. 
 
Kommentar: En placering av stadshusen på Tekniska kontorets eller Batterifabrikens 
parkering bedöms inte påverka trafikflödena nämnvärt och hanteras inte inom ramen av 
denna detaljplan.  
Placeringen av busstorget hanteras inte inom ramen av denna detaljplan men 
dimensioneringen av nytt busstorg har utretts, där man även har tagit höjd för framtida 
trafikökning. Det kanske upplevs litet jämfört med befintligt busstorg, men befintligt 
busstorg är överdimensionerat och tar upp mer yta än vad som behövs. Strukturen på 
Stationsområdet var bestämt innan man beslutade att lokalisera nytt stadshus där. Flytt av 
busstorg föranleds alltså inte av stadshusets placering, utan planeras att ske oavsett. 
 
Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. 
Säkerheter, tryggheter och framkomligheten för bl.a. pendlare och passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand!!! 
Många ängelholmare vill fortsätta och ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söker och strävar 
efter. 
Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta…den är mycket 
omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och med 
Kattegattsleden.  
Bahnhofs parkering kan bli en FÖRLÄNGNING av Järnvägsparken med t ex 
ute-väntsplatser, lekplats, ute-gym, hundrastgård, SKOLGÅRD och food 
trucks. 
En stor arbetsplats som kommunen skulle annars kunna byggas vid ev 
kommande pågatåg station söder som Ängelholm som även RögleBK hade 
önskat. 
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Eller enklast och minst uppseendeväckande BARA bygg (på höjden=populärt i 
stna) mer eller mindre på BEFINTLIG PLAST, 
Som nästan alla ängelholmare TYCKER OCH VILL. 
 
Kommentar: Frågorna kan inte hanteras inom ramen av denna detaljplan. 
 
Ängelholms centrum har och har haft div vägarbeten och mycket tungtrafik bla 
pga div 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. 
¼ av ett liv kommer vi som bor i centrum ha tungtrafik och vägarbeten in på 
husknuten i vår närmiljö.  
Många av förslagen kommer INTE från oss som bor i centrum…FÖR VI 
VET HUR BRA DET REDAN ÄR. 
 
Varför tror ni 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 storstadspult som många andra orter har. 
Vi GILLAR/ÄLSKAR görnskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, friheten, 
småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, havet och alla 
GÅNG & CYKELSTRÅK inkl Pyttebron. 
Ja listan kan göras lång… 
FÖRSTÖR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad.  
 
Privatperson, 2021-12-10 

JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN 
Vi behöver BILFRIA stråk 
 
Blir ett intrång i vår stadsmiljö där bla grönområden och djurlivet ska bevaras. 
Negativ miljö och hälsopåverkan framför allt för boende i området. 
 
Stadens livsnödvändiga gröna puls / stråk över Rönneå för gående och 
cyklister.  
För att sdean välja åt vilket väderstreck man vill fortsätta i… 
INGEN PLATS för biltrafik = inte många meter mellan Rönneå och 
tomtgränserna. 
Pyttebron nyttjas nästan alla dygnets timmar ..bla av barn i alla åldrar 
(förskola/skola) 
Rastning av husdjur, ta sig till och från jobbet, handla om man inte har bil, 
besöka bla Hembygdsparken, UpZone, Tullakrok och Rebbelberga mm, div 
idrottsföreningar som tränar där, 
Engelholms Vandringsförening passerar där flera gånger i veckan. 
 
För äldre och handikappade är det en skön, lugn och svalkande oas. 
Den lummiga och natursköna leden längs Rönneå tar oss vidare till stranden, 
havet, hamnen och skogen. 
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Pyttebron och Pytteleden är GULD värd. 
Kommunen säger och skriver i ALLA sina inlägg att de vill minska trafiken i 
och genom stan. Jag/vi får inte ihop den ekvationen. 
Det kommer bli ännu VÄRRE om ev Klippanvägens förlängning och 
kommunhuset med alla sina verksamheter med många anställda och besökare 
till kommunhuset ska köra igenom stan. 
 
Kommentar: Syftet med Klippanvägens förlängning är att leda trafiken bort från 
stadskärnan och minska trafikbelastningen på främst Skolgatan och Nybron. 
Trafikutredningarna visar att ett genomförande av detaljplanen ger god effekt på 
trafikminskningen.  
 
Om POLITIKERNA TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG så bygg 
inte en stor arbetsplats som ett stadshus i stationsområdet då det genererar mer 
trafik. 
 
Bygg istället Campus Ängelholm och annan skolverksamhet och tex en 
kosertsal/hall på gamla Tekniska kontorets / Batterifabrikens parkering. Då 
behöver vi verkligen fortsätta och ha Pytteleden och Pyttebron BILFRI för alla 
barn och ungdomar och för ALLA andra såklart. 
Behöver då inte flytta bussterminalområdet till en betydligt mindre yta och 
inkräkta på järnvägsparen. 
.  
Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl a hållplatser för de gröna bussarna, de 
gula bussarna, för ersättningsbussarna samt handikapp p-platser, hämta upp & 
släppa av platser, taxi platser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, pumpa 
däckmöjligheter, cykelplatser, elcykel & elbil platser, Pyttetåget och att gående 
samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att vistas i. 
 
Kommentar: En placering av stadshusen på Tekniska kontorets eller Batterifabrikens 
parkering bedöms inte påverka trafikflödena nämnvärt och hanteras inte inom ramen av 
denna detaljplan.  
Placeringen av busstorget hanteras inte inom ramen av denna detaljplan men 
dimensioneringen av nytt busstorg har utretts, där man även har tagit höjd för framtida 
trafikökning. Det kanske upplevs litet jämfört med befintligt busstorg, men befintligt 
busstorg är överdimensionerat och tar upp mer yta än vad som behövs. Strukturen på 
Stationsområdet var bestämt innan man beslutade att lokalisera nytt stadshus där. Flytt av 
busstorg föranleds alltså inte av stadshusets placering, utan planeras att ske oavsett. 
 
Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. 
Säkerheter, tryggheter och framkomligheten för bl.a. pendlare och passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand!!! 
Många ängelholmare vill fortsätta och ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söker och strävar 
efter. 
Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta…den är mycket 
omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och med 
Kattegattsleden.  
Bahnhofs parkering kan bli en FÖRLÄNGNING av Järnvägsparken med t ex 
ute-väntsplatser, lekplats, ute-gym, hundrastgård, SKOLGÅRD och food 
trucks. 
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En stor arbetsplats som kommunen skulle annars kunna byggas vid ev 
kommande pågatåg station söder som Ängelholm som även RögleBK hade 
önskat. 
Eller enklast och minst uppseendeväckande BARA bygg (på höjden=populärt i 
stna) mer eller mindre på BEFINTLIG PLAST, 
Som nästan alla ängelholmare TYCKER OCH VILL. 
 
Kommentar: Frågorna kan inte hanteras inom ramen av denna detaljplan. 
 
Ängelholms centrum har och har haft div vägarbeten och mycket tungtrafik bla 
pga div 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. 
¼ av ett liv kommer vi som bor i centrum ha tungtrafik och vägarbeten in på 
husknuten i vår närmiljö.  
Många av förslagen kommer INTE från oss som bor i centrum…FÖR VI 
VET HUR BRA DET REDAN ÄR. 
 
Varför tror ni 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 storstadspult som många andra orter har. 
Vi GILLAR/ÄLSKAR görnskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, friheten, 
småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, havet och alla 
GÅNG & CYKELSTRÅK inkl Pyttebron. 
Ja listan kan göras lång… 
FÖRSTÖR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad.  
 
Privatperson, 2021-12-10 

JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN 
Vi behöver BILFRIA stråk 
 
Blir ett intrång i vår stadsmiljö där bla grönområden och djurlivet ska bevaras. 
Negativ miljö och hälsopåverkan framför allt för boende i området. 
 
Stadens livsnödvändiga gröna puls / stråk över Rönneå för gående och 
cyklister.  
För att sdean välja åt vilket väderstreck man vill fortsätta i… 
INGEN PLATS för biltrafik = inte många meter mellan Rönneå och 
tomtgränserna. 
Pyttebron nyttjas nästan alla dygnets timmar ..bla av barn i alla åldrar 
(förskola/skola) 
Rastning av husdjur, ta sig till och från jobbet, handla om man inte har bil, 
besöka bla Hembygdsparken, UpZone, Tullakrok och Rebbelberga mm, div 
idrottsföreningar som tränar där, 
Engelholms Vandringsförening passerar där flera gånger i veckan. 
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För äldre och handikappade är det en skön, lugn och svalkande oas. 
Den lummiga och natursköna leden längs Rönneå tar oss vidare till stranden, 
havet, hamnen och skogen. 
Pyttebron och Pytteleden är GULD värd. 
Kommunen säger och skriver i ALLA sina inlägg att de vill minska trafiken i 
och genom stan. Jag/vi får inte ihop den ekvationen. 
Det kommer bli ännu VÄRRE om ev Klippanvägens förlängning och 
kommunhuset med alla sina verksamheter med många anställda och besökare 
till kommunhuset ska köra igenom stan. 
 
Kommentar: Syftet med Klippanvägens förlängning är att leda trafiken bort från 
stadskärnan och minska trafikbelastningen på främst Skolgatan och Nybron. 
Trafikutredningarna visar att ett genomförande av detaljplanen ger god effekt på 
trafikminskningen.  
 
Om POLITIKERNA TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG så bygg 
inte en stor arbetsplats som ett stadshus i stationsområdet då det genererar mer 
trafik. 
 
Bygg istället Campus Ängelholm och annan skolverksamhet och tex en 
kosertsal/hall på gamla Tekniska kontorets / Batterifabrikens parkering. Då 
behöver vi verkligen fortsätta och ha Pytteleden och Pyttebron BILFRI för alla 
barn och ungdomar och för ALLA andra såklart. 
Behöver då inte flytta bussterminalområdet till en betydligt mindre yta och 
inkräkta på järnvägsparen. 
.  
Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl a hållplatser för de gröna bussarna, de 
gula bussarna, för ersättningsbussarna samt handikapp p-platser, hämta upp & 
släppa av platser, taxi platser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, pumpa 
däckmöjligheter, cykelplatser, elcykel & elbil platser, Pyttetåget och att gående 
samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att vistas i. 
 
Kommentar: En placering av stadshusen på Tekniska kontorets eller Batterifabrikens 
parkering bedöms inte påverka trafikflödena nämnvärt och hanteras inte inom ramen av 
denna detaljplan.  
Placeringen av busstorget hanteras inte inom ramen av denna detaljplan men 
dimensioneringen av nytt busstorg har utretts, där man även har tagit höjd för framtida 
trafikökning. Det kanske upplevs litet jämfört med befintligt busstorg, men befintligt 
busstorg är överdimensionerat och tar upp mer yta än vad som behövs. Strukturen på 
Stationsområdet var bestämt innan man beslutade att lokalisera nytt stadshus där. Flytt av 
busstorg föranleds alltså inte av stadshusets placering, utan planeras att ske oavsett. 
 
Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. 
Säkerheter, tryggheter och framkomligheten för bl.a. pendlare och passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand!!! 
Många ängelholmare vill fortsätta och ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söker och strävar 
efter. 
Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta…den är mycket 
omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och med 
Kattegattsleden.  
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Bahnhofs parkering kan bli en FÖRLÄNGNING av Järnvägsparken med t ex 
ute-väntsplatser, lekplats, ute-gym, hundrastgård, SKOLGÅRD och food 
trucks. 
En stor arbetsplats som kommunen skulle annars kunna byggas vid ev 
kommande pågatåg station söder som Ängelholm som även RögleBK hade 
önskat. 
Eller enklast och minst uppseendeväckande BARA bygg (på höjden=populärt i 
stna) mer eller mindre på BEFINTLIG PLAST, 
Som nästan alla ängelholmare TYCKER OCH VILL. 
 
Kommentar: Frågorna kan inte hanteras inom ramen av denna detaljplan. 
 
Ängelholms centrum har och har haft div vägarbeten och mycket tungtrafik bla 
pga div 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. 
¼ av ett liv kommer vi som bor i centrum ha tungtrafik och vägarbeten in på 
husknuten i vår närmiljö.  
Många av förslagen kommer INTE från oss som bor i centrum…FÖR VI 
VET HUR BRA DET REDAN ÄR. 
 
Varför tror ni 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 storstadspult som många andra orter har. 
Vi GILLAR/ÄLSKAR görnskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, friheten, 
småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, havet och alla 
GÅNG & CYKELSTRÅK inkl Pyttebron. 
Ja listan kan göras lång… 
FÖRSTÖR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad.  
 
Privatperson, 2021-12-10 

JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN 
Vi behöver BILFRIA stråk 
 
Blir ett intrång i vår stadsmiljö där bla grönområden och djurlivet ska bevaras. 
Negativ miljö och hälsopåverkan framför allt för boende i området. 
 
Stadens livsnödvändiga gröna puls / stråk över Rönneå för gående och 
cyklister.  
För att sdean välja åt vilket väderstreck man vill fortsätta i… 
INGEN PLATS för biltrafik = inte många meter mellan Rönneå och 
tomtgränserna. 
Pyttebron nyttjas nästan alla dygnets timmar ..bla av barn i alla åldrar 
(förskola/skola) 
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Rastning av husdjur, ta sig till och från jobbet, handla om man inte har bil, 
besöka bla Hembygdsparken, UpZone, Tullakrok och Rebbelberga mm, div 
idrottsföreningar som tränar där, 
Engelholms Vandringsförening passerar där flera gånger i veckan. 
 
För äldre och handikappade är det en skön, lugn och svalkande oas. 
Den lummiga och natursköna leden längs Rönneå tar oss vidare till stranden, 
havet, hamnen och skogen. 
Pyttebron och Pytteleden är GULD värd. 
Kommunen säger och skriver i ALLA sina inlägg att de vill minska trafiken i 
och genom stan. Jag/vi får inte ihop den ekvationen. 
Det kommer bli ännu VÄRRE om ev Klippanvägens förlängning och 
kommunhuset med alla sina verksamheter med många anställda och besökare 
till kommunhuset ska köra igenom stan. 
 
Kommentar: Syftet med Klippanvägens förlängning är att leda trafiken bort från 
stadskärnan och minska trafikbelastningen på främst Skolgatan och Nybron. 
Trafikutredningarna visar att ett genomförande av detaljplanen ger god effekt på 
trafikminskningen.  
 
Om POLITIKERNA TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG så bygg 
inte en stor arbetsplats som ett stadshus i stationsområdet då det genererar mer 
trafik. 
 
Bygg istället Campus Ängelholm och annan skolverksamhet och tex en 
kosertsal/hall på gamla Tekniska kontorets / Batterifabrikens parkering. Då 
behöver vi verkligen fortsätta och ha Pytteleden och Pyttebron BILFRI för alla 
barn och ungdomar och för ALLA andra såklart. 
Behöver då inte flytta bussterminalområdet till en betydligt mindre yta och 
inkräkta på järnvägsparen. 
.  
Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl a hållplatser för de gröna bussarna, de 
gula bussarna, för ersättningsbussarna samt handikapp p-platser, hämta upp & 
släppa av platser, taxi platser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, pumpa 
däckmöjligheter, cykelplatser, elcykel & elbil platser, Pyttetåget och att gående 
samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att vistas i. 
 
Kommentar: En placering av stadshusen på Tekniska kontorets eller Batterifabrikens 
parkering bedöms inte påverka trafikflödena nämnvärt och hanteras inte inom ramen av 
denna detaljplan.  
Placeringen av busstorget hanteras inte inom ramen av denna detaljplan men 
dimensioneringen av nytt busstorg har utretts, där man även har tagit höjd för framtida 
trafikökning. Det kanske upplevs litet jämfört med befintligt busstorg, men befintligt 
busstorg är överdimensionerat och tar upp mer yta än vad som behövs. Strukturen på 
Stationsområdet var bestämt innan man beslutade att lokalisera nytt stadshus där. Flytt av 
busstorg föranleds alltså inte av stadshusets placering, utan planeras att ske oavsett. 
 
Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. 
Säkerheter, tryggheter och framkomligheten för bl.a. pendlare och passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand!!! 
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Många ängelholmare vill fortsätta och ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söker och strävar 
efter. 
Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta…den är mycket 
omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och med 
Kattegattsleden.  
Bahnhofs parkering kan bli en FÖRLÄNGNING av Järnvägsparken med t ex 
ute-väntsplatser, lekplats, ute-gym, hundrastgård, SKOLGÅRD och food 
trucks. 
En stor arbetsplats som kommunen skulle annars kunna byggas vid ev 
kommande pågatåg station söder som Ängelholm som även RögleBK hade 
önskat. 
Eller enklast och minst uppseendeväckande BARA bygg (på höjden=populärt i 
stna) mer eller mindre på BEFINTLIG PLAST, 
Som nästan alla ängelholmare TYCKER OCH VILL. 
 
Kommentar: Frågorna kan inte hanteras inom ramen av denna detaljplan. 
 
Ängelholms centrum har och har haft div vägarbeten och mycket tungtrafik bla 
pga div 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. 
¼ av ett liv kommer vi som bor i centrum ha tungtrafik och vägarbeten in på 
husknuten i vår närmiljö.  
Många av förslagen kommer INTE från oss som bor i centrum…FÖR VI 
VET HUR BRA DET REDAN ÄR. 
 
Varför tror ni 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 storstadspult som många andra orter har. 
Vi GILLAR/ÄLSKAR görnskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, friheten, 
småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, havet och alla 
GÅNG & CYKELSTRÅK inkl Pyttebron. 
Ja listan kan göras lång… 
FÖRSTÖR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad.  
 
Privatperson, 2021-12-10 

JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN 
Vi behöver BILFRIA stråk 
 
Blir ett intrång i vår stadsmiljö där bla grönområden och djurlivet ska bevaras. 
Negativ miljö och hälsopåverkan framför allt för boende i området. 
 
Stadens livsnödvändiga gröna puls / stråk över Rönneå för gående och 
cyklister.  
För att sdean välja åt vilket väderstreck man vill fortsätta i… 



   133 (212) 
 

  

INGEN PLATS för biltrafik = inte många meter mellan Rönneå och 
tomtgränserna. 
Pyttebron nyttjas nästan alla dygnets timmar ..bla av barn i alla åldrar 
(förskola/skola) 
Rastning av husdjur, ta sig till och från jobbet, handla om man inte har bil, 
besöka bla Hembygdsparken, UpZone, Tullakrok och Rebbelberga mm, div 
idrottsföreningar som tränar där, 
Engelholms Vandringsförening passerar där flera gånger i veckan. 
 
För äldre och handikappade är det en skön, lugn och svalkande oas. 
Den lummiga och natursköna leden längs Rönneå tar oss vidare till stranden, 
havet, hamnen och skogen. 
Pyttebron och Pytteleden är GULD värd. 
Kommunen säger och skriver i ALLA sina inlägg att de vill minska trafiken i 
och genom stan. Jag/vi får inte ihop den ekvationen. 
Det kommer bli ännu VÄRRE om ev Klippanvägens förlängning och 
kommunhuset med alla sina verksamheter med många anställda och besökare 
till kommunhuset ska köra igenom stan. 
 
Kommentar: Syftet med Klippanvägens förlängning är att leda trafiken bort från 
stadskärnan och minska trafikbelastningen på främst Skolgatan och Nybron. 
Trafikutredningarna visar att ett genomförande av detaljplanen ger god effekt på 
trafikminskningen.  
 
Om POLITIKERNA TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG så bygg 
inte en stor arbetsplats som ett stadshus i stationsområdet då det genererar mer 
trafik. 
 
Bygg istället Campus Ängelholm och annan skolverksamhet och tex en 
kosertsal/hall på gamla Tekniska kontorets / Batterifabrikens parkering. Då 
behöver vi verkligen fortsätta och ha Pytteleden och Pyttebron BILFRI för alla 
barn och ungdomar och för ALLA andra såklart. 
Behöver då inte flytta bussterminalområdet till en betydligt mindre yta och 
inkräkta på järnvägsparen. 
.  
Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl a hållplatser för de gröna bussarna, de 
gula bussarna, för ersättningsbussarna samt handikapp p-platser, hämta upp & 
släppa av platser, taxi platser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, pumpa 
däckmöjligheter, cykelplatser, elcykel & elbil platser, Pyttetåget och att gående 
samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att vistas i. 
 
Kommentar: En placering av stadshusen på Tekniska kontorets eller Batterifabrikens 
parkering bedöms inte påverka trafikflödena nämnvärt och hanteras inte inom ramen av 
denna detaljplan.  
Placeringen av busstorget hanteras inte inom ramen av denna detaljplan men 
dimensioneringen av nytt busstorg har utretts, där man även har tagit höjd för framtida 
trafikökning. Det kanske upplevs litet jämfört med befintligt busstorg, men befintligt 
busstorg är överdimensionerat och tar upp mer yta än vad som behövs. Strukturen på 
Stationsområdet var bestämt innan man beslutade att lokalisera nytt stadshus där. Flytt av 
busstorg föranleds alltså inte av stadshusets placering, utan planeras att ske oavsett. 
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Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. 
Säkerheter, tryggheter och framkomligheten för bl.a. pendlare och passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand!!! 
Många ängelholmare vill fortsätta och ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söker och strävar 
efter. 
Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta…den är mycket 
omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och med 
Kattegattsleden.  
Bahnhofs parkering kan bli en FÖRLÄNGNING av Järnvägsparken med t ex 
ute-väntsplatser, lekplats, ute-gym, hundrastgård, SKOLGÅRD och food 
trucks. 
En stor arbetsplats som kommunen skulle annars kunna byggas vid ev 
kommande pågatåg station söder som Ängelholm som även RögleBK hade 
önskat. 
Eller enklast och minst uppseendeväckande BARA bygg (på höjden=populärt i 
stna) mer eller mindre på BEFINTLIG PLAST, 
Som nästan alla ängelholmare TYCKER OCH VILL. 
 
Kommentar: Frågorna kan inte hanteras inom ramen av denna detaljplan. 
 
Ängelholms centrum har och har haft div vägarbeten och mycket tungtrafik bla 
pga div 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. 
¼ av ett liv kommer vi som bor i centrum ha tungtrafik och vägarbeten in på 
husknuten i vår närmiljö.  
Många av förslagen kommer INTE från oss som bor i centrum…FÖR VI 
VET HUR BRA DET REDAN ÄR. 
 
Varför tror ni 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 storstadspult som många andra orter har. 
Vi GILLAR/ÄLSKAR görnskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, friheten, 
småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, havet och alla 
GÅNG & CYKELSTRÅK inkl Pyttebron. 
Ja listan kan göras lång… 
FÖRSTÖR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad.  

 
Privatperson, 2021-12-10 

 
JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN 
Vi behöver BILFRIA stråk 
 
Blir ett intrång i vår stadsmiljö där bla grönområden och djurlivet ska bevaras. 
Negativ miljö och hälsopåverkan framför allt för boende i området. 
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Stadens livsnödvändiga gröna puls / stråk över Rönneå för gående och 
cyklister.  
För att sdean välja åt vilket väderstreck man vill fortsätta i… 
INGEN PLATS för biltrafik = inte många meter mellan Rönneå och 
tomtgränserna. 
Pyttebron nyttjas nästan alla dygnets timmar ..bla av barn i alla åldrar 
(förskola/skola) 
Rastning av husdjur, ta sig till och från jobbet, handla om man inte har bil, 
besöka bla Hembygdsparken, UpZone, Tullakrok och Rebbelberga mm, div 
idrottsföreningar som tränar där, 
Engelholms Vandringsförening passerar där flera gånger i veckan. 
 
För äldre och handikappade är det en skön, lugn och svalkande oas. 
Den lummiga och natursköna leden längs Rönneå tar oss vidare till stranden, 
havet, hamnen och skogen. 
Pyttebron och Pytteleden är GULD värd. 
Kommunen säger och skriver i ALLA sina inlägg att de vill minska trafiken i 
och genom stan. Jag/vi får inte ihop den ekvationen. 
Det kommer bli ännu VÄRRE om ev Klippanvägens förlängning och 
kommunhuset med alla sina verksamheter med många anställda och besökare 
till kommunhuset ska köra igenom stan. 
 
Kommentar: Syftet med Klippanvägens förlängning är att leda trafiken bort från 
stadskärnan och minska trafikbelastningen på främst Skolgatan och Nybron. 
Trafikutredningarna visar att ett genomförande av detaljplanen ger god effekt på 
trafikminskningen.  
 
Om POLITIKERNA TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG så bygg 
inte en stor arbetsplats som ett stadshus i stationsområdet då det genererar mer 
trafik. 
 
Bygg istället Campus Ängelholm och annan skolverksamhet och tex en 
kosertsal/hall på gamla Tekniska kontorets / Batterifabrikens parkering. Då 
behöver vi verkligen fortsätta och ha Pytteleden och Pyttebron BILFRI för alla 
barn och ungdomar och för ALLA andra såklart. 
Behöver då inte flytta bussterminalområdet till en betydligt mindre yta och 
inkräkta på järnvägsparen. 
.  
Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl a hållplatser för de gröna bussarna, de 
gula bussarna, för ersättningsbussarna samt handikapp p-platser, hämta upp & 
släppa av platser, taxi platser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, pumpa 
däckmöjligheter, cykelplatser, elcykel & elbil platser, Pyttetåget och att gående 
samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att vistas i. 
 
Kommentar: En placering av stadshusen på Tekniska kontorets eller Batterifabrikens 
parkering bedöms inte påverka trafikflödena nämnvärt och hanteras inte inom ramen av 
denna detaljplan.  
Placeringen av busstorget hanteras inte inom ramen av denna detaljplan men 
dimensioneringen av nytt busstorg har utretts, där man även har tagit höjd för framtida 
trafikökning. Det kanske upplevs litet jämfört med befintligt busstorg, men befintligt 
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busstorg är överdimensionerat och tar upp mer yta än vad som behövs. Strukturen på 
Stationsområdet var bestämt innan man beslutade att lokalisera nytt stadshus där. Flytt av 
busstorg föranleds alltså inte av stadshusets placering, utan planeras att ske oavsett. 
 
Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. 
Säkerheter, tryggheter och framkomligheten för bl.a. pendlare och passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand!!! 
Många ängelholmare vill fortsätta och ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söker och strävar 
efter. 
Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta…den är mycket 
omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och med 
Kattegattsleden.  
Bahnhofs parkering kan bli en FÖRLÄNGNING av Järnvägsparken med t ex 
ute-väntsplatser, lekplats, ute-gym, hundrastgård, SKOLGÅRD och food 
trucks. 
En stor arbetsplats som kommunen skulle annars kunna byggas vid ev 
kommande pågatåg station söder som Ängelholm som även RögleBK hade 
önskat. 
Eller enklast och minst uppseendeväckande BARA bygg (på höjden=populärt i 
stna) mer eller mindre på BEFINTLIG PLAST, 
Som nästan alla ängelholmare TYCKER OCH VILL. 
 
Kommentar: Frågorna kan inte hanteras inom ramen av denna detaljplan. 
 
Ängelholms centrum har och har haft div vägarbeten och mycket tungtrafik bla 
pga div 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. 
¼ av ett liv kommer vi som bor i centrum ha tungtrafik och vägarbeten in på 
husknuten i vår närmiljö.  
Många av förslagen kommer INTE från oss som bor i centrum…FÖR VI 
VET HUR BRA DET REDAN ÄR. 
 
Varför tror ni 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 storstadspult som många andra orter har. 
Vi GILLAR/ÄLSKAR görnskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, friheten, 
småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, havet och alla 
GÅNG & CYKELSTRÅK inkl Pyttebron. 
Ja listan kan göras lång… 
FÖRSTÖR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad. 
 
Privatperson, 2021-12-10 

JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN 
Vi behöver BILFRIA stråk 
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Blir ett intrång i vår stadsmiljö där bla grönområden och djurlivet ska bevaras. 
Negativ miljö och hälsopåverkan framför allt för boende i området. 
 
Stadens livsnödvändiga gröna puls / stråk över Rönneå för gående och 
cyklister.  
För att sdean välja åt vilket väderstreck man vill fortsätta i… 
INGEN PLATS för biltrafik = inte många meter mellan Rönneå och 
tomtgränserna. 
Pyttebron nyttjas nästan alla dygnets timmar ..bla av barn i alla åldrar 
(förskola/skola) 
Rastning av husdjur, ta sig till och från jobbet, handla om man inte har bil, 
besöka bla Hembygdsparken, UpZone, Tullakrok och Rebbelberga mm, div 
idrottsföreningar som tränar där, 
Engelholms Vandringsförening passerar där flera gånger i veckan. 
 
För äldre och handikappade är det en skön, lugn och svalkande oas. 
Den lummiga och natursköna leden längs Rönneå tar oss vidare till stranden, 
havet, hamnen och skogen. 
Pyttebron och Pytteleden är GULD värd. 
Kommunen säger och skriver i ALLA sina inlägg att de vill minska trafiken i 
och genom stan. Jag/vi får inte ihop den ekvationen. 
Det kommer bli ännu VÄRRE om ev Klippanvägens förlängning och 
kommunhuset med alla sina verksamheter med många anställda och besökare 
till kommunhuset ska köra igenom stan. 
 
Kommentar: Syftet med Klippanvägens förlängning är att leda trafiken bort från 
stadskärnan och minska trafikbelastningen på främst Skolgatan och Nybron. 
Trafikutredningarna visar att ett genomförande av detaljplanen ger god effekt på 
trafikminskningen.  
 
Om POLITIKERNA TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG så bygg 
inte en stor arbetsplats som ett stadshus i stationsområdet då det genererar mer 
trafik. 
 
Bygg istället Campus Ängelholm och annan skolverksamhet och tex en 
kosertsal/hall på gamla Tekniska kontorets / Batterifabrikens parkering. Då 
behöver vi verkligen fortsätta och ha Pytteleden och Pyttebron BILFRI för alla 
barn och ungdomar och för ALLA andra såklart. 
Behöver då inte flytta bussterminalområdet till en betydligt mindre yta och 
inkräkta på järnvägsparen. 
.  
Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl a hållplatser för de gröna bussarna, de 
gula bussarna, för ersättningsbussarna samt handikapp p-platser, hämta upp & 
släppa av platser, taxi platser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, pumpa 
däckmöjligheter, cykelplatser, elcykel & elbil platser, Pyttetåget och att gående 
samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att vistas i. 
 
Kommentar: En placering av stadshusen på Tekniska kontorets eller Batterifabrikens 
parkering bedöms inte påverka trafikflödena nämnvärt och hanteras inte inom ramen av 
denna detaljplan.  
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Placeringen av busstorget hanteras inte inom ramen av denna detaljplan men 
dimensioneringen av nytt busstorg har utretts, där man även har tagit höjd för framtida 
trafikökning. Det kanske upplevs litet jämfört med befintligt busstorg, men befintligt 
busstorg är överdimensionerat och tar upp mer yta än vad som behövs. Strukturen på 
Stationsområdet var bestämt innan man beslutade att lokalisera nytt stadshus där. Flytt av 
busstorg föranleds alltså inte av stadshusets placering, utan planeras att ske oavsett. 
 
Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. 
Säkerheter, tryggheter och framkomligheten för bl.a. pendlare och passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand!!! 
Många ängelholmare vill fortsätta och ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söker och strävar 
efter. 
Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta…den är mycket 
omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och med 
Kattegattsleden.  
Bahnhofs parkering kan bli en FÖRLÄNGNING av Järnvägsparken med t ex 
ute-väntsplatser, lekplats, ute-gym, hundrastgård, SKOLGÅRD och food 
trucks. 
En stor arbetsplats som kommunen skulle annars kunna byggas vid ev 
kommande pågatåg station söder som Ängelholm som även RögleBK hade 
önskat. 
Eller enklast och minst uppseendeväckande BARA bygg (på höjden=populärt i 
stna) mer eller mindre på BEFINTLIG PLAST, 
Som nästan alla ängelholmare TYCKER OCH VILL. 
 
Kommentar: Frågorna kan inte hanteras inom ramen av denna detaljplan. 
 
Ängelholms centrum har och har haft div vägarbeten och mycket tungtrafik bla 
pga div 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. 
¼ av ett liv kommer vi som bor i centrum ha tungtrafik och vägarbeten in på 
husknuten i vår närmiljö.  
Många av förslagen kommer INTE från oss som bor i centrum…FÖR VI 
VET HUR BRA DET REDAN ÄR. 
 
Varför tror ni 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 storstadspult som många andra orter har. 
Vi GILLAR/ÄLSKAR görnskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, friheten, 
småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, havet och alla 
GÅNG & CYKELSTRÅK inkl Pyttebron. 
Ja listan kan göras lång… 
FÖRSTÖR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad. 
 
Privatperson, 2021-12-10 
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JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN 
Vi behöver BILFRIA stråk 
 
Blir ett intrång i vår stadsmiljö där bla grönområden och djurlivet ska bevaras. 
Negativ miljö och hälsopåverkan framför allt för boende i området. 
 
Stadens livsnödvändiga gröna puls / stråk över Rönneå för gående och 
cyklister.  
För att sdean välja åt vilket väderstreck man vill fortsätta i… 
INGEN PLATS för biltrafik = inte många meter mellan Rönneå och 
tomtgränserna. 
Pyttebron nyttjas nästan alla dygnets timmar ..bla av barn i alla åldrar 
(förskola/skola) 
Rastning av husdjur, ta sig till och från jobbet, handla om man inte har bil, 
besöka bla Hembygdsparken, UpZone, Tullakrok och Rebbelberga mm, div 
idrottsföreningar som tränar där, 
Engelholms Vandringsförening passerar där flera gånger i veckan. 
 
För äldre och handikappade är det en skön, lugn och svalkande oas. 
Den lummiga och natursköna leden längs Rönneå tar oss vidare till stranden, 
havet, hamnen och skogen. 
Pyttebron och Pytteleden är GULD värd. 
Kommunen säger och skriver i ALLA sina inlägg att de vill minska trafiken i 
och genom stan. Jag/vi får inte ihop den ekvationen. 
Det kommer bli ännu VÄRRE om ev Klippanvägens förlängning och 
kommunhuset med alla sina verksamheter med många anställda och besökare 
till kommunhuset ska köra igenom stan. 
 
Kommentar: Syftet med Klippanvägens förlängning är att leda trafiken bort från 
stadskärnan och minska trafikbelastningen på främst Skolgatan och Nybron. 
Trafikutredningarna visar att ett genomförande av detaljplanen ger god effekt på 
trafikminskningen.  
 
Om POLITIKERNA TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG så bygg 
inte en stor arbetsplats som ett stadshus i stationsområdet då det genererar mer 
trafik. 
 
Bygg istället Campus Ängelholm och annan skolverksamhet och tex en 
kosertsal/hall på gamla Tekniska kontorets / Batterifabrikens parkering. Då 
behöver vi verkligen fortsätta och ha Pytteleden och Pyttebron BILFRI för alla 
barn och ungdomar och för ALLA andra såklart. 
Behöver då inte flytta bussterminalområdet till en betydligt mindre yta och 
inkräkta på järnvägsparen. 
.  
Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl a hållplatser för de gröna bussarna, de 
gula bussarna, för ersättningsbussarna samt handikapp p-platser, hämta upp & 
släppa av platser, taxi platser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, pumpa 
däckmöjligheter, cykelplatser, elcykel & elbil platser, Pyttetåget och att gående 
samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att vistas i. 
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Kommentar: En placering av stadshusen på Tekniska kontorets eller Batterifabrikens 
parkering bedöms inte påverka trafikflödena nämnvärt och hanteras inte inom ramen av 
denna detaljplan.  
Placeringen av busstorget hanteras inte inom ramen av denna detaljplan men 
dimensioneringen av nytt busstorg har utretts, där man även har tagit höjd för framtida 
trafikökning. Det kanske upplevs litet jämfört med befintligt busstorg, men befintligt 
busstorg är överdimensionerat och tar upp mer yta än vad som behövs. Strukturen på 
Stationsområdet var bestämt innan man beslutade att lokalisera nytt stadshus där. Flytt av 
busstorg föranleds alltså inte av stadshusets placering, utan planeras att ske oavsett. 
 
Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. 
Säkerheter, tryggheter och framkomligheten för bl.a. pendlare och passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand!!! 
Många ängelholmare vill fortsätta och ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söker och strävar 
efter. 
Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta…den är mycket 
omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och med 
Kattegattsleden.  
Bahnhofs parkering kan bli en FÖRLÄNGNING av Järnvägsparken med t ex 
ute-väntsplatser, lekplats, ute-gym, hundrastgård, SKOLGÅRD och food 
trucks. 
En stor arbetsplats som kommunen skulle annars kunna byggas vid ev 
kommande pågatåg station söder som Ängelholm som även RögleBK hade 
önskat. 
Eller enklast och minst uppseendeväckande BARA bygg (på höjden=populärt i 
stna) mer eller mindre på BEFINTLIG PLAST, 
Som nästan alla ängelholmare TYCKER OCH VILL. 
 
Kommentar: Frågorna kan inte hanteras inom ramen av denna detaljplan. 
 
Ängelholms centrum har och har haft div vägarbeten och mycket tungtrafik bla 
pga div 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. 
¼ av ett liv kommer vi som bor i centrum ha tungtrafik och vägarbeten in på 
husknuten i vår närmiljö.  
Många av förslagen kommer INTE från oss som bor i centrum…FÖR VI 
VET HUR BRA DET REDAN ÄR. 
 
Varför tror ni 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 storstadspult som många andra orter har. 
Vi GILLAR/ÄLSKAR görnskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, friheten, 
småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, havet och alla 
GÅNG & CYKELSTRÅK inkl Pyttebron. 
Ja listan kan göras lång… 
FÖRSTÖR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM. 
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Kommentar: Synpunkten är noterad. 
 
Privatperson, 2021-12-10 

 
JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN 
Vi behöver BILFRIA stråk 
 
Blir ett intrång i vår stadsmiljö där bla grönområden och djurlivet ska bevaras. 
Negativ miljö och hälsopåverkan framför allt för boende i området. 
 
Stadens livsnödvändiga gröna puls / stråk över Rönneå för gående och 
cyklister.  
För att sdean välja åt vilket väderstreck man vill fortsätta i… 
INGEN PLATS för biltrafik = inte många meter mellan Rönneå och 
tomtgränserna. 
Pyttebron nyttjas nästan alla dygnets timmar ..bla av barn i alla åldrar 
(förskola/skola) 
Rastning av husdjur, ta sig till och från jobbet, handla om man inte har bil, 
besöka bla Hembygdsparken, UpZone, Tullakrok och Rebbelberga mm, div 
idrottsföreningar som tränar där, 
Engelholms Vandringsförening passerar där flera gånger i veckan. 
 
För äldre och handikappade är det en skön, lugn och svalkande oas. 
Den lummiga och natursköna leden längs Rönneå tar oss vidare till stranden, 
havet, hamnen och skogen. 
Pyttebron och Pytteleden är GULD värd. 
Kommunen säger och skriver i ALLA sina inlägg att de vill minska trafiken i 
och genom stan. Jag/vi får inte ihop den ekvationen. 
Det kommer bli ännu VÄRRE om ev Klippanvägens förlängning och 
kommunhuset med alla sina verksamheter med många anställda och besökare 
till kommunhuset ska köra igenom stan. 
 
Kommentar: Syftet med Klippanvägens förlängning är att leda trafiken bort från 
stadskärnan och minska trafikbelastningen på främst Skolgatan och Nybron. 
Trafikutredningarna visar att ett genomförande av detaljplanen ger god effekt på 
trafikminskningen.  
 
Om POLITIKERNA TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG så bygg 
inte en stor arbetsplats som ett stadshus i stationsområdet då det genererar mer 
trafik. 
 
Bygg istället Campus Ängelholm och annan skolverksamhet och tex en 
kosertsal/hall på gamla Tekniska kontorets / Batterifabrikens parkering. Då 
behöver vi verkligen fortsätta och ha Pytteleden och Pyttebron BILFRI för alla 
barn och ungdomar och för ALLA andra såklart. 
Behöver då inte flytta bussterminalområdet till en betydligt mindre yta och 
inkräkta på järnvägsparen. 
.  
Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl a hållplatser för de gröna bussarna, de 
gula bussarna, för ersättningsbussarna samt handikapp p-platser, hämta upp & 
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släppa av platser, taxi platser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, pumpa 
däckmöjligheter, cykelplatser, elcykel & elbil platser, Pyttetåget och att gående 
samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att vistas i. 
 
Kommentar: En placering av stadshusen på Tekniska kontorets eller Batterifabrikens 
parkering bedöms inte påverka trafikflödena nämnvärt och hanteras inte inom ramen av 
denna detaljplan.  
Placeringen av busstorget hanteras inte inom ramen av denna detaljplan men 
dimensioneringen av nytt busstorg har utretts, där man även har tagit höjd för framtida 
trafikökning. Det kanske upplevs litet jämfört med befintligt busstorg, men befintligt 
busstorg är överdimensionerat och tar upp mer yta än vad som behövs. Strukturen på 
Stationsområdet var bestämt innan man beslutade att lokalisera nytt stadshus där. Flytt av 
busstorg föranleds alltså inte av stadshusets placering, utan planeras att ske oavsett. 
 
Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. 
Säkerheter, tryggheter och framkomligheten för bl.a. pendlare och passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand!!! 
Många ängelholmare vill fortsätta och ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söker och strävar 
efter. 
Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta…den är mycket 
omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och med 
Kattegattsleden.  
Bahnhofs parkering kan bli en FÖRLÄNGNING av Järnvägsparken med t ex 
ute-väntsplatser, lekplats, ute-gym, hundrastgård, SKOLGÅRD och food 
trucks. 
En stor arbetsplats som kommunen skulle annars kunna byggas vid ev 
kommande pågatåg station söder som Ängelholm som även RögleBK hade 
önskat. 
Eller enklast och minst uppseendeväckande BARA bygg (på höjden=populärt i 
stna) mer eller mindre på BEFINTLIG PLAST, 
Som nästan alla ängelholmare TYCKER OCH VILL. 
 
Kommentar: Frågorna kan inte hanteras inom ramen av denna detaljplan. 
 
Ängelholms centrum har och har haft div vägarbeten och mycket tungtrafik bla 
pga div 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. 
¼ av ett liv kommer vi som bor i centrum ha tungtrafik och vägarbeten in på 
husknuten i vår närmiljö.  
Många av förslagen kommer INTE från oss som bor i centrum…FÖR VI 
VET HUR BRA DET REDAN ÄR. 
 
Varför tror ni 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 storstadspult som många andra orter har. 
Vi GILLAR/ÄLSKAR görnskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, friheten, 
småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, havet och alla 
GÅNG & CYKELSTRÅK inkl Pyttebron. 
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Ja listan kan göras lång… 
FÖRSTÖR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad. 
 
Privatperson, 2021-12-10 

Jag godkänner inte detaljplanen. 
 
Kommentar: Överklagande av detaljplanen kan ske först efter att detaljplanen fått ett 
antagandebeslut. 
 
Privatperson, 2021-12-10 

Jag godkänner inte detaljplanen. 
 
Kommentar: Överklagande av detaljplanen kan ske först efter att detaljplanen fått ett 
antagandebeslut. 
 
Privatperson, 2021-12-10 

Jag godkänner inte detaljplanen. 
 
Kommentar: Överklagande av detaljplanen kan ske först efter att detaljplanen fått ett 
antagandebeslut. 
 
Privatperson, 2021-12-10 

Jag godkänner inte detaljplanen. 
 
Kommentar: Överklagande av detaljplanen kan ske först efter att detaljplanen fått ett 
antagandebeslut. 
 
Privatperson, 2021-12-10 

Jag godkänner inte detaljplanen. 
 
Kommentar: Överklagande av detaljplanen kan ske först efter att detaljplanen fått ett 
antagandebeslut. 
 
Privatperson, 2021-12-10 

Jag godkänner inte detaljplanen. 
 
Kommentar: Överklagande av detaljplanen kan ske först efter att detaljplanen fått ett 
antagandebeslut. 
 
Privatperson, 2021-12-10 

Jag godkänner inte detaljplanen. 
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Kommentar: Överklagande av detaljplanen kan ske först efter att detaljplanen fått ett 
antagandebeslut. 
 
Fastighetsägare till Väpplingen 9, 2021-12-10 

Yttrande Jag godkänner INTE detaljplanen och hoppas att den stoppas 
 
Kommentar: Överklagande av detaljplanen kan ske först efter att detaljplanen fått ett 
antagandebeslut. 
 
Fastighetsägare till Väpplingen 9, 2021-12-10 

Min uppväxt var på Rönneholmsgatan och jag kan inte förstå hur 
ni tänker, det är nu vi kan hoppas på att någon vettig instans 
stoppar denna plan, i annat fall får vi hoppas på valet nästa år. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad. 
 
 
Fastighetsägare till Skrattmåsen 11, 2021-12-13 

Jag godkänner inte detaljplanen. 
 
Kommentar: Överklagande av detaljplanen kan ske först efter att detaljplanen fått ett 
antagandebeslut. 
 
Privatperson, 2021-12-13 

En av Ängelholms riktigt stora tillgångar är att naturen sticker in 
i staden i en flik längs Rönne å. Det gör att naturen är tillgänglig 
för promenad bara ett kvarter från stadsparken. Inte många 
städer har den möjligheten. Jag tycker det är oerhört synd att 
Ängelholm – trots att valresultatet 2018 pekade i en helt annan 
riktning – är på väg att avhända sig denna rekreationsmöjlighet 
med unikt stadsnära natur. Som boende utanför Munka Ljungby 
tycker jag att detta går stick i stäv med nödvändiga 
klimatåtgärder. Istället bör den stadsnära naturen värnas. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad. 
 
Fastighetsägare Tallen 7, 2021-12-13 

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. 
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Kommentar: Alternativa lösningar finns redovisade i planbeskrivningen och 
miljökonsekvensbeskrivningen. Kommunen bedömer att Klippanvägens förlängning är den 
bästa lösningen för att minska trafiken i stadskärnan.  
 
Privatperson, 2021-12-13 

Jag godkänner inte detaljplanen. 
 
Kommentar: Överklagande av detaljplanen kan ske först efter att detaljplanen fått ett 
antagandebeslut. 
 
Privatperson, 2021-12-13 

Jag godkänner inte detaljplanen. 
 
Kommentar: Överklagande av detaljplanen kan ske först efter att detaljplanen fått ett 
antagandebeslut. 
 
Boende Vågmästaren 1, 2021-12-13 

Den vägsträckning Klippanvägens förlängning som i planen 
beskrivs som det mest fördelaktiga alternativet att med bil 
komma till Stationen Havsbaden/Parallelltrapetsen och havet är 
anmärkningsvärt. Biltrafiken kommer även i fortsättningen gå 
via Landshövdingevägen, Järnvägsgatan o Havsbadsvägen 
och inte omvägen via Klippanvägens förlängning. Denna nya 
vägsträckning är ett stort misstag/katastrofalt på många 
områden som naturförstörelse, buller som påverkar människors 
välbefinnande och hälsa, barn och ungdomars framtid och 
rasering av oersättlig kulturmiljö. I planen ingår att avverka 100- 
åriga träd vilket strider mot all modern klimat/miljöforskning som 
de senaste åren förstärkt och påvisat konsekvenserna av 
sådana handlingar. Även i mindre skala påverkas den 
biologiska mångfalden där arter riskerar dö ut. Här borde de 
lokala Ängelholms politikerna vara en förebild för dagens unga 
och ta hänsyn till vad de skrivit på plakat om t ex BEVARA 
PYTTEBRON! 
Nu skall då biltrafik införas på en mycket frekventerad 
trafiksäker tyst cykelväg för barn till skolområden, där joggare, 
flanören med eller utan hund, cyklister till och från havet kan 
njuta av den tysta lugna rofyllda naturnära upplevelsen vid denna 
cykel och gångväg. ” Fridays for future ” kan väl inte ha gått de 
styrande partierna spårlöst förbi? 
Den yngre generationen använder sig av cykel lådcyklar 
elsparkcykel går eller åket kollektivt. Ny teknik kommer ta fram 
andra sätt att färdas på än med bil och därför behövs ingen ny 
bilväg här. Det är de oskyddade trafikanterna som måste skyddas inte en ny väg 
för bilarnas framfart. 
En ny bilväg parallellt med Havsbadsvägen löser inte 
trafikproblemen till och från centrum för besökare dit. En stor 
byggarbetsplats kommer att finnas vid Parkskolan så en 
lugnare stadspark kommer inte att finnas på många år 
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framöver. Många företag föreningsverksamheter och affärer 
finns intill Havsbadsvägen och då kommer vägen över Nybron 
även i fortsättningen vara ett bättre alternativ att färdas på. 
Den nya bilvägen kommer att förorsaka stor skada för 
människor och fastigheter i närområdet kring den nya vägen. 
Buller och vibrationer kommer att påverka hus och de boendes 
hälsa. Inga bullerplank i värden kan ta bort trafikljuden som 
främst märks i utomhusmiljön och det är flerfamiljshus och villor 
som berörs. Daghem och scoutstuga berörs och för deras del 
är utomhus miljön synnerligen viktig för barnen att få vistas i en 
rofylld utemiljö med naturen alldeles inpå. Det påverkar barnens 
hälsa och utveckling positivt och här skall då enligt plan 
bullerplank få sättas upp, 
Den nuvarande cykelleden är uppbyggd på en smal banvall 
som på flera ställen inte är dimensionerad för den belastning 
som en bilväg med tung trafik skall klara. Utfyllnader/spontning 
vid flera ställen där nivåskillnaderna är stora eller på en lång 
sträcka där vägen kommer att gå alldeles vid åkanten mot 
Reningsverksvägen. Har inte kommunen lärt av sättningar som 
förekommit vid t ex Kristian ll: väg. Här skall vägen byggas 
alldeles vid åkanten. De geotekniska undersökningar som 
gjorts kan inte förutsäga de problem som kan uppstå vid 
förstärkningen vid åkanten som här måste göras. Arbeten som 
måste ha andra myndigheters godkännande. Och hur är det 
med strandskyddet? 
Rönneå omfattas av riksintresse för friluftsliv enl miljöbalken. 
Bilvägen här förorsakar skada på friluftsliv, djur och natur. Även 
nära turistområden som Hembygdsparken och Tullakrok 
förstörs av trafikljuden. 
Kulturmiljön 1700-tals huset med tillhörande trädgård, 
Vattenhästen och den 100- åriga Pyttebron kommer att rivas. 
Ok huset får stå kvar men till vilket pris. Detta område är 
Ängelholms kulturhistoria och ett oersättligt område som går 
förlorat för all framtid för att en bilväg skall fram. Detta område 
är Ängelholms själ och hjärta. Otroligt korkat att förstöra. 
 
Kommentar: Inga hus kommer att rivas som följd av genomförd detaljplan. 

 
Det sägs också att 0 alternativen skulle kosta 214 miljoner kr 
mot denna vägs kostnad 100 miljoner kr. Det bygger på gamla 
beräkningar och ingen redovisning är gjord av hur mycket det 
nya projektet kostat i dagsläget. Att som i ett delförslag till ny 
vägsträckning efter Järnvägsmuseet ut mot Sibirientunneln där 
det redan finns en bred och på vissa ställen asfalterad cykelväg 
kan inte kosta på lång väg som Pytteleden. Byggs en 
fortsättning på denna väg som börjar vid Havsbadsrondellen 
(de finns de som redan kör här med bil) kan skattemedel 
sparas. Även om här också behöver fällas en del träd är det 
inte inom Kronoskogens område och vägen kan också byggas 
närmre järnvägsspåren där träden är yngre. Inget kultur-eller 
villaområden finns här och inga barn eller vuxnas välbefinnande 
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och hälsa påverkas av denna nya väg som kommer att avlasta 
Havsbadsvägen och då också centrum. 
Tänk om, tänk realistiskt och låt våra skattepengar gå till 
angelägnare ändåmål. 
 
Kommentar: Alternativa lösningar finns redovisade i planbeskrivningen och 
miljökonsekvensbeskrivningen. Kommunen bedömer att Klippanvägens förlängning är den 
bästa lösningen för att minska trafiken i stadskärnan.  
 
GE-HAND 2021-12-13 

Byggs Pytteleden förloras ett lugnt, rofyllt natur- och stadsnära 
rekreationsområde för ängelholmarna. Hembyggsparken som 
utgör en turistattraktion berörs av trafikbuller från den nya 
bilvägen och här kan inga bullerplank åtgärda detta. 
Bullerplanken som måste sättas upp vid villaområden för 
trafikbullret gör ett förfulande av en tidigare vacker grön väg. 
Det gör också att villor förlorar sina egna små gröna utomhus 
oaser. Det som är utmärkande för Ängelholm är stadens nära 
inpå natur och årummet. Många inflyttade nämner att det är 
detta man sökt sig till för att det finns dessa gröna 
sammanhängande stråk i centrala delar av staden. Den gamla 
pittoreska inre båthamnen är värd att få behålla sin tysta 
rogivande natur runt om. Den betyder mycket för människor 
hälsa och välmående. 
Att en cykel- och gångväg skall belastas med biltrafik är 
trafikfarligt. Ett trafikfarligt moment är där gångtrafikanter och 
cyklister skall korsa vägen där det inte är plats för g/cväg på 
båda sidor av bilvägen. Föräldrar kan inte låta sina yngre barn 
cykla ensamma här på vägen till skolan på norra området. 
Bilarna får här företräde framför en säker cykelväg för 
skolbarnen. 
Det bästa och säkraste sättet att nå stranden är på cykel och 
på befintlig g/c väg över Pyttebron. 
Handeln i centrum kan påverkas av att många kanske inte vill 
köra tillbaka in i stan för att handla. 
En målpunkt för den nya vägen är Reningsverket och dit går 
tungtrafik med okänt innehåll. Farligt gods? 
Enligt vad som har sagts (från moderat håll i kommunen) är att 
västra länken ändå behöver byggas. Spar då denna kostnad för denna omöjliga 
väg som förstör för människors boende, hälsa, 
rekreation, för djur, kultur och natur. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad 
 
Fastighetsägare till Kryssnytan 9, 2021-12-13 

Jag motsätter mig detaljplanen. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad 
 
Privatperson, 2021-12-13 
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Geotekniska förhållanden 
—-”förstärkningsåtgärder kommer att krävas efter bron och följa 
ån.——planerade stödmurar bedöms inte vara tillräckligt för att 
erhålla erforderlig stabilitet”. Dimensionering av ev spontning 
kan leda till att förankring av densamma kan hamna UTANFÖR 
planområdet. Det anges: ”Även en utförligare geoteknisk 
utredning för den nya bron kommer att genomföras.” 
Varför är den inte redan gjord? 
 
Kommentar: Efter granskningen har dessa stycken förtydligats. Den geotekniska utredningen 
för Rönne å visar att spontning mellan gatan och befintliga erosionsskydd, ner till en nivå på 
-3 meter, ger god stabilitet. Även stycken kring brons förutsättningar har tydliggjorts med 
ställningstagande kring att bron inte kommer ha några fasta föremål inom vattenområdet. 
Vid detaljprojektering kommer det tas fram nya utredningar för att ta reda på exakt hur 
detta anläggs, vilket är ett normalt förfarande vid byggnation och detaljplaneläggning.  
 
Stadsbild/Gestaltning 
På många ställen i planen anges att borttagna träd KAN 
kompenseras genom nyplanteringar - varför inte SKALL? Blir 
det plantor eller uppvuxna träd? Ängelholms kommunpartiet ju 
Trädplan 2010, som väl ska följas? 
 
Kommentar: På sidan 24 och 33 framgår det att träd ska ersättas enligt kommunens 
trädplan. 
 
Naturmiljö 
Skogen — hyser dock vissa strukturer som utgör lämpliga 
övervintringslokaler för groddjur.—-även goda jaktmiljöer för 
fladdermöss då de är insektsrika och skyddande miljöer—-. 
Vad gäller groddjur och fladdermöss bedöms planförslaget 
medföra en mycket liten påverkan——. ——ökad störning för 
dessa och andra förekommande arter —— kan detta 
inte antas medföra betydande konsekvenser.” 
Men - vart ska groddjur och fladdermöss ta vägen under den långa 
projekterings- och byggtiden? Är det någon som på allvar 
tror att de flyttar tillbaka igen efter 6-7-8 år?? 
Gång- och cykelväg 
Här anges att ”området utgörs redan idag av en gc-väg som 
används mycket, men oftast i rekreationssyfte. 
Detta stämmer inte alls - Pytteleden och Garvaregatan används 
som bilfri cykelväg av barn som ska till och från skolorna i 
Rebbelberga. 
Vad säger Barnkonventionen? 
 
Kommentar: Planen kommer fortsättningsvis möjliggöra trygga och säkra gång- och 
cykelvägar. 

 
Hälsa och säkerhet 
Får bullerplank verkligen sättas upp i gatukorsningar? Ex vis 
jvggatan-Havsbadsvägen-Klippanv, Klippanv-Garvaregatan och 
Danielslundsv-Storg-Klippanv? 
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Kommentar: Kommunen gör bedömningen att planken kan sättas upp utan att sikttrianglar 
försvinner.  
 
Strandskydd 
Är ansökan om upphävande av strandskydd lämnat till 
Länsstyrelsen? 
Enligt min mening finns det ingen orsak till ett upphävande, då 
det finns annat alternativ som enligt utredning med 
trafikberäkning på Nybron gav bäst effekt och det är 
Varvsvägen-Boställsg, även benämnd Västra länken. 
 
Kommentar: Efter granskningen har det i dialog med Länsstyrelsen framgått att det i detta 
fall inte är Länsstyrelsen som ansvarar för upphävandet av strandskydd. 
Varvsvägen-Boställsgatan beräknas minska trafiken på Nybron med 4300 fordon, jämfört 
med Klippanvägens förlängning som minskas med ca 7000 fordon. Det bör även nämnas att 
en ny bro vid Varvsvägen också skulle omfattas av strandskydd.  
 
—— 
Tyrens undersökning och klargörning av de geotekniska 
förutsättningarna och rådande. grundvattenförhållanden ska 
utgöraunderlag inför vidare detaljplanearbete. Detta har gjorts 
genom att bl a inarbeta resultat från tidigare undersökningar: 
MUR exploatering 2013-10=18, MUR Pyttebron 2014-05-09 
och PM1 planeringsunderlag 2014- 04-25• 
Finns det inte nyare undersökningar? 
Deras värdering av undersökning visar att 
undersökningspunkterna utgått pga hinder i terrängen, 
CPTsondering har måst avbrytas, inmätning har inte kunnat 
utföras pga bristande kontakt med satelliter. Då 
kalibreringsprotokoll saknas på en del undersökningspunkter 
har dessa inte utvärderats med avseende på härledda 
hållfasthets- och deformationsegenskaper. 
Därför ska utvärderingen och tolkning av materialegenskaperna 
göras med viss försiktighet avseende extremvärden vilka bör 
förkastas eftersom de inte antas representera den utvärderade 
jordens verkliga egenskaper. 
Varför inte nya undersökningar? 
 
Kommentar: I samband med den geotekniska utredningen genomfördes nya provtagningar 
under vecka 23 2021. 
 
Privatperson, 2021-12-13 

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 
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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. 
 
Kommentar: Alternativa lösningar finns redovisade i planbeskrivningen och 
miljökonsekvensbeskrivningen. Kommunen bedömer att Klippanvägens förlängning är den 
bästa lösningen för att minska trafiken i stadskärnan.  
 
Fastighetsägare till Boken 2, 2021-12-13 

Jag kan inte godkänna detaljplanen för Ängelholm 3:28 då det 
försämrar mer än det gör nytta. Planen är bara halvfärdig då 
den inte ger någon möjlighet till en ytterled från Havsbaden. Att 
släppa på trafiken från den planerade förlängningen av 
Klippanvägen till nuvarande Havsbadsvägen innebär att tanken 
inte är fullbordad. Ge trafiken från Havsbaden möjlighet att ta 
sig norrut och söderut utan att använda sig av Havsbadsvägen. 
Det ger full effekt IMF med dagens halvfärdiga förslag. 
 
Kommentar: Alternativa lösningar finns redovisade i planbeskrivningen och 
miljökonsekvensbeskrivningen. Kommunen bedömer att Klippanvägens förlängning är den 
bästa lösningen för att minska trafiken i stadskärnan. 
 

 
Privatperson, 2021-12-13 

Vad kul att jag bor i en sådan rik kommun, som har möjlighet att slänga ut en 
massa pengar på tokigheter. Läs här Klippanvägens förlängning. 
 
Det har varit en folkomröstning, där medborgarna tydligt visade att man INTE 
vill ha enförlängning utav Klippanvägen. 
 
Trots detta, vräker man ut en massa pengar, efter att ett flertal av de folkvalda 
svikit sina väljare och vägrar respektera ett demokratiskt valresultat. 
 
Till er styrande i kommunen, var ligger trafikproblemet med nuvarande flöde? 
Jag ställer mig frågande flera gånger i veckan och begriper mindre och mindre 
vad det är ni så innerligt vill driva igenom. 
 
Det kallas inte kaos i trafiken, för att du har 4:a bilar före dig vid ett trafikljus, i 
de mycket korta perioder då ni hänvisar till rusningstrafik. 
Vill ni se sådana kaos platser i vår kommun, så kan jag varmt rekommendera 
ett besök i rondellen mellan Älvdalen & Åkerslund vid 16-tiden, E 6:ans avfart 
söderifrån upp mot Klippanvägen…. nä vänta nu lite…. jag vill er ju inget illa 
så skippa de besöket, för kommer du där vid 16.30 så riskerar du att få börja 
köa nere på E 6:an och det är ju direkt livsfarligt. 
 
Jag kan däremot tipsa om fler ställen i stan med tendens till infarkt situationer. 
Vid 16 tiden hittar vi jätteproblem runt stora rondellen vid Ica Maxi samt 
rondellen vid Midgården. 
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Ni hänvisar ofta till problem i korsningen Östergatan/Skolgatan. Visst har här 
varit någon otäck olycka men annars är det en fröjd att ta sig igenom denna 
korsning jämfört med att komma runt i nämnda rodeller helskinnad utan 
plåtskador. 
 
Ett mycket enkelt sätt, att för väldigt rimliga pengar få betydligt bättre sikt i 
korsningen Östergatan/Skolgatan är att hyvla av lite på hörnet av fastigheten 
Östergatan 53, precis som är gjort med 2 fastigheter i hörnet 
Storgatan/Nybrogatan. Här råder det mycket god sikt. 
Stadsparken vill ni få mer levande genom att minska trafiken. Jag förstår inte 
riktigt varför man vill flytta leden några hundra meter till nuvarande 
naturparadis och dessutom anlägga en ny park i direkt anslutning till den nya 
leden. Vad vinner man här? 
 
Stämmer era tankar dessutom med att ni vill anlägga en lekplats i området, som 
då avgränsas utan Sportstigen - Er vägs förlängning - Garvaregatan - 
Idrottsgatan? 
I så fall börjar projektet bli ännu mer tokigt. En lekplats intill en starkt 
trafikerad led? 
I underlaget för miljökonsekvensbeskrivning till detaljplanen för Ängelholm 
3:28 m fl, framgår det tydligt att det absolut inte är lämpligt att ens fundera på 
detta projekt. 
 
Vid de geologiska prov man tog i somras, så fann man ju bl.a blålera ner till 12 
meters djup. 
Har ni inte haft nog med problem med denna typ av “underlag” längs 
Östergatan och Kristian II:s väg? Tog väl ca 2 år innan ni fick åtgärdat det 
sistnämnda? 
Det har de sista åren varit väldigt stora vägarbeten i de mer centrala delarna 
utav vår stad. 
Om inte ni politiker är förvånade, så är ialla fall jag det. Trafiken har flutit på 
alldeles förträffligt och det tycker jag är fantastiskt. Det visar ju tydligt att vi 
inte behöver någon ny autobahn, med benämningen: “Klippanvägens 
förlängning”. 
 
Jag hänvisar för övrigt till min tidigare skrivelse: 
Yttrande om detaljplan Pytteleden Ängelholm 3:28 m.fl från den 14/1-2021, 
vilken finns diarieförd hos er den 15/1-2021. 
 
Kommentar: Syftet är att minska trafiken genom stadskärnan, som beräknas att öka i takt 
med att bostadsområden väster om Rönne å byggs ut.  
En geoteknisk undersökning har tagits fram som föreslår åtgärder för att säkra en stabil 
slänt. Tidigare yttrande finns redovisat i samrådsredogörelsen.  
 
Privatperson, 2021-12-13 

Klippanvägens förlängning är inte tidsenlig när det kommer till 
trafiklösning i centrumnära område och har en stor negativ 
påverkan på natur och miljö i området. Hela området är ett 
enda stort rekreationsområde för de som går, cyklar, 
motionerar eller använder det på annat sätt. Denna tysta, rena 
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och naturliga miljö som finns i området utan biltrafik är 
oersättlig. Därför tycker jag att hela området skall förbli orört.. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad 
 
Privatperson, 2021-12-13 

Klippanvägens förlängning är inte tidsenlig när det kommer till 
trafiklösning i centrumnära område och har en stor negativ 
påverkan på natur och miljö i området. Hela området är ett 
enda stort rekreationsområde för de som går, cyklar, 
motionerar eller använder det på annat sätt. Denna tysta, rena 
och naturliga miljö som finns i området utan biltrafik är 
oersättlig. Därför tycker jag att hela området skall förbli orört. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad 
 
Privatperson, 2021-12-13 

Tålamodet hos de styrande politikerna har varit stor vad gäller 
Pytteledens förlängning denna helt onödiga raka väg till 
Havsbaden. Därav det utökade planförfarandet? Allt för att ta 
bort hinder gällande naturen, djuren ,människornas olika 
behov,och inte minst förnekandet om en klimat kris. Vi behöver 
inse att trafiken behöver minskas -detta -- gäller även 
Ängelholm. Hur vore det om ledande politiker med den nya 
modiga andan vågar lägga ner projektet och bygga bilfria 
bostadsområden. 
Det är 10 minuter från havsbaden till järnvägen med cykel. 
Att ge sig rätten att ta ner massor av vackra stora träd för att 
dra fram Pytteleden är helt enkelt out of order. 
Sist men inte minst så har medborgarna sagt nej till ledens 
förlängning en gång och under året talat om detta på många 
sätt i pressen. 
Enligt nya andan är medborgares åsikter viktiga hur då när det 
sedan dras i långbänk för att driva igenom beslutet som ni 
politiker bestämt. 
Så våga lägga ner projektet ta fullt ansvar för vår planet och de 
klimat förändringar som behövs göras --att bygga nya vägar går 
stick i stäv med vad som behövs göras. Börja värna om 
Naturen Träden som vi människor behöver mer än någonsin. 
 
Kommentar: Det utökade förfarande är ett krav eftersom att planen bedöms medföra en 
betydande miljöpåverkan, samt att planen anses ha ett stort allmänt intresse.  
 
Privatperson, 2021-12-13 

Jag godkänner inte detaljplanen.  
 
Kommentar: Överklagande av detaljplanen kan ske först efter att detaljplanen fått ett 
antagandebeslut. 
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Privatperson, 2021-12-13 

Jag godkänner inte detaljplanen.  
 
Kommentar: Överklagande av detaljplanen kan ske först efter att detaljplanen fått ett 
antagandebeslut. 
 
Privatperson, 2021-12-13 

Jag godkänner inte detaljplanen. 
 
Kommentar: Överklagande av detaljplanen kan ske först efter att detaljplanen fått ett 
antagandebeslut. 
 
Privatperson, 2021-12-13 

Jag godkänner inte detaljplanen.  
 
Kommentar: Överklagande av detaljplanen kan ske först efter att detaljplanen fått ett 
antagandebeslut. 
 
Fastighetsägare Domherren 12, 2021-12-13 

Ängelholms kommun har utarbetat ett förslag till detaljplan avseende 
Klippanvägens förlängning (Detaljplan för Ängelholm 3:28 m fl) vilken för ett 
drygt år sedan sändes ut på samråd (perioden 30 nov 2020 till och med 15 
januari 2021). Enligt planbeskrivningen s. 3 är samrådets syfte att ”förbättra 
beslutsunderlaget genom att samla in kunskap och synpunkter kopplat till 
aktuellt ärende. Inkomna synpunkter sammanställs och bemöts i en 
samrådsredogörelse”. Under samrådet inkom vi genom vårt yttrande med en 
mängd synpunkter och frågeställningar vilka vi naturligtvis förväntade oss att 
erhålla svar på. Efter att ha tagit del av samrådsredogörelsen så kan det 
konstateras att en absolut övervägande del av våra synpunkter och 
frågeställningar ej bemötts eller lämnats obesvarade. I de få fall en synpunkt 
eller fråga besvarats genom samrådet så har svaren i allmänhet inte varit tydliga 
på så sätt att de ens besvarar frågan. Samrådet har en viktig funktion såsom 
extern granskning i att hantera de osäkerheter som föreligger vid t.ex. 
miljöbedömningar och utifrån detta perspektiv så kan inte samrådet som det 
nu genomförts anses ha uppfyllt sin funktion och syfte. Detta anser vi som 
ytterst anmärkningsvärt och allvarligt och det vittnar om en undermålig 
hantering av processen där vi som kommuninvånare, och sakägare i detta 
enskilda fall, fullt ut måste förstå konsekvenserna av detaljplanen. 
 
Vi har lagt ned mycket tid och kraft på att ta del av och sätta oss in i samtliga 
handlingar i detta ärende och baserat på detta formulerat våra synpunkter 
genom vårt tidigare yttrande. Därtill har vi som fastighetsägare i yttrandet 
påkallat dialog och öppenhet från kommunens sida för att kommunen bl.a. 
skulle beredas möjlighet till platsbesök för fysisk invändig och utvändig 
inventering m.m. för att kunna komma vidare i exempelvis 
bullerproblematiken invid och på vår fastighet och relaterat till vår 
boendemiljö. Under det gångna året och det fortsatta arbetet med detaljplanen 
har ingen representant från kommunen tagit någon kontakt. Allmänheten likväl 
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som vi som enskilda sakägare måste kunna förvänta oss tydliga svar baserade 
på fakta och transparens, på de synpunkter vi framfört och de frågor vi ställt. 
 
Kommentar: Kommunen har drivit detaljplanen i enlighet med de krav som finns för utökat 
förfarande. Där till har det lagts stora resurser på kommunikationsinsatser genom filmer, 
webbfrågor, hemsida, sociala medier och stor tillgänglighet utanför de formella processerna. 
 
Det som upptas ovan sammanfattar väldigt kort den process som förevarit 
avseende förslag till detaljplan genom samrådet, samrådsredogörelsen och det 
år som löpt däremellan fram till nu pågående granskningsskede. 
Efter att nu ha tagit del av och i detalj granskat samtliga planhandlingar i det 
reviderade planförslaget, så utmynnar den sammanvägda bedömningen alltjämt 
i att, med hänsyn till samtliga de omfattande negativa konsekvenser och 
försämringar som utpekas i förslaget och vad förslaget innebär i sin helhet, att 
nollalternativet utgör det enda rimliga alternativet och därmed att det fortsatta 
planarbetet bör avbrytas. 
 
Det är tydligt att nollalternativet är att föredra vad gäller i princip samtliga 
punkter där det lika tydligt påvisas planens negativa till mycket negativa 
konsekvenser. De positiva konsekvenserna enligt kommunens mening är 
relativt sett försumbara i sammanhanget (säkrare trafik inom begränsad del av 
stadskärnan och marginellt sänkt bullernivå inom en liten del av stadskärnan 
vilket idag är ett område där trafik och buller redan förekommer vilket planen 
avser att omfördela till ett lugnt natur- och rekreationsområde). De positiva 
konsekvenserna, begränsade till en liten del av stadskärnan, överväger långt 
ifrån de negativa konsekvenserna som planen i sin helhet medför och det 
påvisas på intet sätt att de positiva konsekvenserna överväger de negativa. 
 
Kommentar: Kommunen gör bedömningen att de positiva effekterna överväger de negativa. 
Planens negativa konsekvenser är avgränsade till en begränsad yta, vilket framgår av 
planhandlingarna. 
 
Inledningsvis och i punktform nedan följer en sammanställning avseende 
flertalet synpunkter där planförslaget visar på att nollalternativet är bättre; att 
konsekvenserna är allt för långtgående och negativa; att brister föreligger i 
förslaget vilket ger att konsekvenserna ej går att bedöma osv.: 
 
• Betydande miljöpåverkan. Jämfört med nollalternativet (vilket påvisar positiva 
konsekvenser för både stadsmiljö och rekreation & friluftsliv) medför planen 
till absolut övervägande del stora negativa konsekvenser avseende: 
 
 o Buller – stora negativa konsekvenser inom detaljplaneområdet 

 ▪ Bullerutredningens bilaga 4 påvisar endast marginella positiva förbättringar 
avseende buller inom ytterst begränsade delar av stadskärnan. Med detta att 
vi inte delar bilden att dessa sammanfattningsvis genom omfördelning av 
buller från stadskärna till detaljplaneområdet endast skulle vara måttligt 
negativa om natur, miljö och djurliv beaktas under vilka betingelser 
bullerpåverkan sammantaget måste vara att anse som stora negativa 
konsekvenser. 
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Kommentar: Planens positiva effekter på buller täcker ett större område än de negativa, både 
till yta och antal boende.  

 
 o Stadsbild – sammanvägt stora negativa konsekvenser 
 ▪ Delområde 1 – liten påverkan 
 ▪ Delområde 2 – stora negativa konsekvenser 
 ▪ Delområde 3 – stora negativa konsekvenser 
 ▪ Delområde 4 – stora negativa konsekvenser 
 ▪ Delområde 5 – stora negativa konsekvenser 
 ▪ Delområde 6 – stora negativa konsekvenser 
 ▪ Delområde 7 – måttliga negativa konsekvenser 
 ▪ Delområde 8 – små negativa konsekvenser 

 o Rekreation och friluftsliv – sammantaget måttliga negativa konsekvenser, 
en bedömning som inte delas då hänsyn till de lokala värdena inte ges en 
proportionerlig viktning. 
 ▪ Avseende de lokala värdena, vilket utgör den största delen, så är 
bedömningen stora negativa konsekvenser 

 
• Formalia – även den reviderade planen bedöms innehålla sakfel och slarv 
med det formella. 
 
• Miljömål – vi anser inte att detaljplanen är förenlig med målet för god byggd 
miljö 
 
• Konsekvenser går ej att bedöma - det nuvarande planförslagets brister såsom 
ofullständigt underlag för att bedöma konsekvenserna på mängder av områden 
ger att hela granskningen behöver göras om innan vidare handläggning av 
ärendet kan ske. Mängder av frågor är utestående, ej hanterade eller obesvarade 
och förslaget till plan är ej att anse såsom fullgott för att utgöra ett underlag för 
beslut. 
 
• Riksintressen (friluftsliv och naturvård) – vi delar inte bedömningen att 
planförslaget inte skulle medföra någon negativ effekt på riksintressena för 
friluftsliv och naturvård. 
 
• Strandskydd – planen förutsätter att strandskyddet upphävs och vi anser inte 
att det är förenligt med strandskyddslagstiftningen att upphäva strandskyddet i 
planområdet. 
 
• Alternativ – trots gjorda kompletteringar i detaljplanen så påvisas det alltjämt 
inte på ett trovärdigt sätt att Klippanvägens förlängning är det bästa 
alternativet. 
 
• Visionen för Ängelholmspaketet vilken bla. lyfter fram att gröna områden är 
viktiga i stadsbilden där planförslaget i egentlig mening kraftigt motverkar just 
detta och därmed står i strid mot denna vision. 
 
• Rekreation – stora negativa konsekvenser genom att rekreationsmöjligheterna 
försämras avsevärt. Stadsnära skogs- och parkområden ersätts av en kraftigt 
trafikerad miljö med omgärdande buller. 
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• Naturmiljö – stor avverkning av träd (inklusive flertalet skyddsvärda) där 
planen inte är tydlig avseende hur stor denna avverkning blir. Stora gamla träd 
kompenseras inte genom nyplanteringar vilket man i planen vill ge sken av. 
Utöver träd så medför planen en negativ påverkan på skyddsvärda arter såsom 
fladdermöss och groddjur och där åtgärderna som upptas sannolikt inte 
kommer ge önskade effekter varmed de negativa konsekvenserna blir mer 
vittgående för dessa arter – om den exploatering som krävs ens är förenlig med 
artskyddsförordningen med tanke på att fladdermöss är fridlysta. 
 
Kommentar: Detaljplanen är anpassad efter de skyddsvärda träd som finns i området för att 
kunna bevara dessa i så stor utsträckning som möjligt. 
 
• Gator och trafik – trafikutredning påvisar inte ett reellt kapacitetsproblem 
som motiverar att planen genomförs med hänsyn till alla negativa 
konsekvenser likväl som allmänhetens intresse. Detaljplanen brister därtill i att 
säkerställa utformning av gator och trafik på så sätt att de negativa 
konsekvenserna minimeras, trots tidigare framförda synpunkter. 
 
• Vattenområden - av planen klargörs inte om arbete i vatten kommer att 
behöva ske i enlighet med vad som regleras av miljöbalken. 
 
Kommentar: Frågan tydliggörs i antagandehandlingarna. Arbete i vatten är inte aktuellt i 
samband med konstruktionen av ny bro. Däremot kommer det förekomma arbete nära eller 
i vattnet vid anläggande av stabilitetshöjande åtgärder i slänten mot Rönne å.  
 
 
• Geotekniska förhållanden – förprospektering och genomförd geoteknisk 
undersökning påvisar endast omfattande och betydande stabilitetsproblematik 
likväl som risker för erosion. Resultatet av underökningen påvisar därtill att 
ytterligare utredningsarbete krävs. 
 
• Kulturmiljö – planen medför inverkan på kulturmiljövärden samt ställer krav 
på att Pyttebron rivs. Vi delar inte bedömningen att värden inte försvinner. 
Inte minst Pyttebron har ett stort värde för allmänheten som i planen 
negligeras. Pyttebrons kulturvärde är mycket svårt att ersätta. 
 
• Gestaltning – planförslaget är inte fullständigt då ersättningen av Pyttebron ej 
upptas. Resultatet från arkitekttävlingen borde naturligtvis inväntats eftersom 
bron är väsentlig i sammanhanget (kulturmiljö, kostnad osv.) och för 
gestaltning av hela miljön. Framtagna illustrationer över gatan upplevs 
förskönande och möjligen vilseledande. 
 
• Att detaljplanen inte har inväntat och inkluderar resultatet från pågående 
arkitekttävling avseende den nya bron utgör en betydande brist. Den nya brons 
konstruktion och utformning kan påverka den ekologiska statusen samt att 
bron kan behöva säkras med stöd av planbestämmelserna i plankartan. Att 
ramar och bestämmelser för tävlingen upptas i planen likväl som att bron inte 
får byggas med nya konstruktioner i vattnet, där samma konstruktioner 
undantagits i den geotekniska undersökningen, påvisar sammantaget betydande 
brister i planen vilken då inte grundar sig på väsentliga relevanta fakta. Med 
detta kan konsekvenserna av planen inte bedömas. 
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Kommentar: En andra granskning har genomförts efter att arkitekttävlingen avgjorts och 
brons gestaltning har tydliggjorts. 

 
• Ekonomi – planen ger inga svar på de ekonomiska aspekterna annat än att 
summariskt. Det är häpnadsväckande att inga tydliga besked har getts avseende 
de ekonomiska konsekvenserna trots anmodan därom i yttrandet i samband 
med samrådet. Tillförlitligheten till estimerade 100MSEK kan inte bedömas 
och därmed att de ekonomiska konsekvenserna inte kan bedömas eller för den 
delen ställas mot andra alternativ. 100MSEK bedöms av oss som väsentligen 
underskattat ställt mot den totala kostnaden / investeringarna för samtliga 
förberedelser, återstående arbete med planen och tillkommande utredningar 
m.m. samt hela projektgenomförandet som följer därefter. 
 
Det har således utkristalliserats flertalet områden där vi på många väsentliga 
punkter motsätter oss planen och dess syfte att genomföra en ny 
trafikförbindelse i enlighet med planen. Huvudargumentationen härtill är 
framförallt att planen i flera avseenden inte kan motiveras ställt mot 
nollalternativet eller att den förespeglar en långsiktigt attraktiv eller hållbar 
lösning på trafiksituationen i och omkring Ängelholm och där eventuell 
realisering av planen oundvikligen medför mycket negativa konsekvenser på 
natur, miljö, boende, stadsbild, kultur, ekonomi etc. Vidare att planen 
omgärdas av brister vilket ger att dess konsekvenser på flera områden inte går 
att bedöma. 
 
2. Synpunkter på detaljplanen relaterat till konsekvenser för oss och vår 
fastighet avseende boendemiljö, buller, hälsa, stadsbild, kulturmiljö, värde m.m. 
 
Då vi och vår fastighet Domherren 12, vilken är belägen i direkt anslutning till 
den i planen föreslagna vägdragningen med dess föreslagna utformning osv., 
kommer att utsättas för långtgående och mycket negativa konsekvenser om 
planen, trots alla de negativa konsekvenser som den medför, i slutändan 
kommer att antas och förverkligas. Med anledning härav att vi inledningsvis 
framför de synpunkter vi har på planen utifrån dess direkta och omfattande 
negativa konsekvenser som den innebär för oss och vår boendesituation 
utifrån flertalet olika aspekter. 
 
I planen, med tillhörande bilagor i förekommande fall, utmärks vår fastighet 
Domherren 12 med Hus ID ”EE” i bullerutredningen och är beläget inom 
område/delområde 3 (område mellan Storgatan och bro över Rönne å) enligt 
miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). Vi utgör sakägare i frågan. 
 
Inledningsvis vill vi också påtala att fastigheten Domherren 12 är över 110 år 
gammal (uppförd 1907) och ingår i bevarandeprogrammet för Ängelholms 
kommun och upptas däri som fastighet med stort kulturhistoriskt värde och i 
en omistlig miljö. Med detta sagt att husbyggnaden ej är beskaffad med 
ljudisolerande material, fönster eller ventilation på motsvarande sätt som 
moderna hus. Exempelvis är fönsterglas i allt väsentligt av typen handblåst 
enkelglas från tidpunkten då huset uppfördes. 
 
2.1 Synpunkter relaterade till miljökonsekvenser 
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2.1.1 Synpunkter – Buller 
 
Av Planbeskrivningen s. 28 framgår att förslaget kommer medföra att fler 
bostäder exponeras för buller jämfört med nollalternativet vilket kommer ställa 
krav på bullerskyddande åtgärder. Därtill att förlängningen av Klippanvägen 
kommer att medföra en märkbar höjning av ljudnivån inom planområdet och 
även för omkringliggande naturområden. Av bullerutredningen framgår vidare 
att planen ej är förenlig med gällande riktvärden för buller (enl. 
infrastrukturproposition 1996/97:53) för såväl vår inomhus- som 
utomhusmiljö varför åtgärder kommer att krävas. Av sida 13 i 
Bullerutredningen framgår vidare att aktuella gränsvärden för såväl maximal 
och ekvivalent ljudnivå kommer att överskridas vid fasad för får fastighet (EE). 
 
Det konstateras i detaljplanen enligt utförda utredningar att åtgärder behöver 
vidtas för att säkerställa att riktvärden för trafikbuller innehålls och i vårt fall så 
inkluderar detta även fasadnära åtgärder. Redan i samband med samrådet så 
har vi framfört våra synpunkter och vi anser inte att kommunen har tagit de 
initiativ som krävs eller vidtagit de åtgärder och vidare utredningar som behövs 
för att med visshet kunna påvisa om och i så fall vilka åtgärder som kan och 
behöver vidtas. Ytterligare ett år har förlupit sedan samrådet utan att 
kommunen tagit de initiativ som kan förväntas. Av detaljplanen s. 7 framgår, 
precis som för ett år sedan, att ”Kommunen har därför för avsikt att undersöka 
möjligheten att erbjuda fasadnära åtgärder för att kunna följa riktvärdena för 
ljudnivåer inomhus….. och kan endast göras efter överenskommelse med 
fastighetsägaren”. Vi uppmanade kommunen genom samrådet att utreda detta 
vidare och det har inte funnits någonting från vår sida som hindrat kommunen 
från att etablera sådan kontakt eller att besöka och undersöka förutsättningarna 
på plats i vår fastighet och boendemiljö. Vi, eller för den delen kommunen, vet 
inte vad som är tekniskt möjligt eller ekonomiskt försvarbart. Vår egna 
bedömning utgörs av att vi ser betydande svårigheter i att frambringa lösningar 
som fungerar och passar in och slutligen resulterar i att riktvärden avseende 
buller innehålls i och invid vår fastighet (såväl inomhus som utomhus). 
 
Med anledning härav så kräver vi nu att kommunen tar sitt ansvar och utreder 
denna fråga fullt ut och omgående etablerar sådan kontakt med oss. Resultatet 
av sådan vidare utredning måste presenteras och tydliggöras eftersom de är 
väsentliga för att vi skall förstå konsekvenserna av detaljplanen. Det kan inte 
vara som så att kommunen driver detaljplanen vidare för beslut och antagande 
utan sådana väsentliga hänsyn med förevändning att det får hanteras den dagen 
vi står där inför fullbordat faktum med en ny väg. Återigen så kan vi inte 
bedöma konsekvenserna på vår fastighet eller för vår boendemiljö med de 
brister som nu föreligger i detaljplanen jämte handlingar. Av bullerutredningen 
s. 17 framgår att analysen så här långt förlitat sig på bilder från Google maps 
(där bilder av vår fastighet har dolts) och Swecos egna fasadbilder och att det 
alltjämt rekommenderas ”En fysisk, invändig, inventering av byggnaderna som 
ett nästa steg i utredningen. Inventeringen kan ligga till grund för en 
noggrannare analys över vilka fönster, dörrar och ventiler som behöver bytas 
samt vilken ljuddämpning som behövs…”. Detta uttrycktes redan i det tidigare 
planförslaget inför samrådet, men inget har som sagt hänt härvidlag sedan dess 
trots att vi påkallade detta i vårt yttrande redan under samrådet. 
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Det är anmärkningsvärt att planarbetet i ett så här genomgripande ärende, och 
så här långt fram i planprocessen, inte fullständigt utrett vilka åtgärder som kan 
krävas för att tillse att de av Riksdagen i Infrastrukturpropositionen fastställda 
riktvärdena för trafikbuller som bör tillämpas vid nybyggnation eller väsentlig 
ombyggnad av trafikinfrastruktur – för såväl inomhus som utomhusmiljö. Att 
så sker ligger i vårt och det allmännas intresse. Redan under senhösten 2019 
var vi tillsammans med ett antal sakägare / grannar i ett möte i Stadshuset med 
delar av kommunledningen (Robin Holmberg samt Liss Böcker) där vi i mötet, 
efter att ha tagit del av en presentation, uttryckte en mycket stark önskan och 
öppenhet från vår sida om transparens, involvering och dialog i det kommande 
arbetet med detaljplanen. Inga förnyade kontakter har varit mellan kommunen 
och oss sedan detta möte och det är först i och med brevet om Samråd, daterat 
den 27 nov 2020, som vi uppmärksammas på att planarbetet nu kommit så 
långt i processen. Det har således inte förelegat några som helst hinder från vår 
sida för kommunen i arbetet med detaljplanen att kontakta samt besöka oss för 
en fysisk, invändig samt utvändig inventering för en noggrannare analys. Att 
som i planförslaget återigen hänvisa till att detta skall komma som ett nästa steg 
i utredningen duger inte. Detta måste hanteras inom ramen för planarbetet så 
att vi som blir så väsentligt påverkade vet exakt vilka åtgärder som kan behöva 
vidtas, vad de innebär för oss och vår fastighet och därmed boendesituation / 
hälsa samt hur efterlevnad av riktlinjerna såväl inomhus som utomhus 
säkerställs fullt ut. 
 
I sammanhanget vill vi påpeka att vi ser betydande utmaningar i att vidta 
erforderliga bulleråtgärder i huset och på vilket sätt detta kan göras med 
tillvaratagande och bevarande av de värden som finns och på vilket sätt detta 
då kan göras avseende fönster, dörrar m.m. samt därtill åtgärder för eventuella 
följd-konsekvenser pga. ljudisolerande åtgärder i form av att behöva åtgärda 
ventilation m.m. Anticimex har redan i samband med tidigare och 
återkommande besiktningar avrått oss från att byta ut eller förtäta fönster då 
det riskerar att medföra andra konsekvenser som i sin tur kan behöva åtgärdas. 
Utöver dörrar och fönster så har vi en mycket uppskattad och flitigt använd 
punschveranda (utgörandes matplats inomhus) med enkelglasfönster som 
också behöver säkerställas avseende hur riktvärdena för denna inomhusmiljö 
skall lösas – i synnerhet eftersom det är den delen av huset som kommer att 
ligga närmast den föreslagna trafikleden inkl. föreslagen cirkulationsplats.  
 
Det är naturligtvis väsentligt för oss att allt detta utreds i detalj redan nu (och 
det borde redan varit gjort) inom ramen för planarbetet och självfallet innan 
någon form av förslag till antagande – inte minst för det fall att 
bullersituationen och riktvärdena såväl inomhus som utomhus INTE går att 
efterleva trots alla möjliga åtgärder och hur i så fall en sådan uppkommen 
situation hanteras. 
 
Kommentar: Som tidigare konstaterat visar bullerutredningen på att fasadnära åtgärder 
kommer att krävas för att bullervärden innehålls. Bedömningen är att detta är möjligt. 
Detta innebär i första hand fönsterbyten.  
 
Vi vill således att planförslaget, med dess nuvarande brister och otydligheter, 
kompletteras och ändras för att tydliggöra, tillmötesgå och säkerställa samtliga 
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punkter nedan innan ärendet förs vidare i ett nästa steg (antagande) för att vi 
ska kunna bedöma konsekvenserna: 
 
• Att detaljplanen (planritningen) kompletteras med avstånd till vår fastighet / 
vårt hus från vägens och cirkulationsplatsens placering. Därtill att planen även 
kompletteras med ev. höjdskillnader. 
 
Kommentar: Det kommer inte ske någon förändring i plankartan. 

 
o Av planförslaget framgår inte avstånd och eventuella höjdskillnader (ev. 
plushöjd?) mellan vår fastighet och den tilltänkta trafikleden / rondellen. Detta 
behöver klargöras och konsekvenserna utifrån eventuella höjdskillnader 
besvaras samt att hänsyn tas därför i bullerutredningen avseende 
bullerpåverkan vid vår fastighet (som i nuläget ligger 0,5-0,7m över befintlig 
vägbana vid Storgatan / Danielslundsgatan). 
 
Kommentar: Det är inte aktuellt att i plankartan reglera höjdsättning på gatan. 
 
• Att detaljplanen jämte de kompletterande utredningar som behöver 
genomföras säkerställer att de nationella riktvärdena från trafikbuller, inomhus 
likväl som utomhus, innehålls för vår fastighet vilken är belägen i trafikledens 
direkta närhet. 
 
Kommentar: Bullerutredningar är genomförda som visar att bullernivåer i enighet med 
Infrastrukturpropositionen 1996(97:53 kan uppnås genom fasadnära åtgärder. 
 
 
o Vi accepterar inte den otydliga avgränsning och det undantag som görs 
relaterat till att endast innehålla riktvärdena inomhus för vår fastighet. Vårt hus 
placering på tomten ger att hela utomhusmiljön är vänd mot den tilltänkta nya 
vägen innebärandes att vi riskerar att inte kunna ha någon tyst sida. 
Motsvarande problematik gäller för vår inomhusmiljö där samtliga rum 
kommer att omgärdas av väsentligt ökat trafikbuller då vi inte har någon tystare 
sida inomhus heller. Om det är kommunens intention och avsikt att göra 
undantag från de riktvärden som gäller såväl inomhus som utomhus så 
behöver detta tydliggöras likväl som skälen och laglig grund därför eftersom 
det för vår fastighet och boendemiljö troligen är mycket problematiskt att 
frambringa en lösning som medger att förutsättningar finns för att göra 
undantag från riktvärdena enligt Trafikbullerförordningen (2015:216). Då vi 
inte kan bedöma konsekvenserna så ser vi en risk relaterat till vår hälsa enligt 
kap. 3 § miljöbalken som inte är ringa eller tillfällig. 
 
• Att detaljplanearbetet jämte kompletterande utredningar i detalj klargör för 
samtliga de åtgärder som krävs för att riktvärdena för buller skall innehållas för 
vår fastighet. Det måste vara utrett att det är tekniskt möjligt att klara detta 
likväl som att det är förenligt med tillvaratagande och bevarande av de värden 
som finns. 
 
• Att planen vad gäller bulleråtgärder i eller vid vår fastighet INTE är så 
oprecis, ospecifik, allmänt hållen och så otydlig som nu är fallet. Det går inte på 
något sätt att utläsa de konsekvenser som planen innebär för oss. Planförslaget 
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jämte tillhörande handlingar och nödvändiga kompletterande utredningar 
avseende buller och åtgärder måste medge att vi kan förstå konsekvenserna 
fullt ut. 
 
• Vi vill att av oss redan tidigare i samband med samrådet framförda 
synpunkter beaktas och att planen ändras i enlighet därmed i syfte att minska 
de negativa konsekvenserna avseende buller (och stadsbild) för vår 
boendemiljö och att då medge att det skapas förutsättningar för åtminstone en 
tystare sida vid vår fastighet. Enligt samrådsredogörelsen så har synpunkten 
noterats och skulle föras vidare till rätt instans innebärandes att vi inte vet på 
vilket sätt detta förslag slutligt beaktas. Kommunens svar att ”detaljplanen inte 
kan reglera denna fråga” är direkt felaktig – det är precis det som planen kan 
genom att det i planen kan säkerställas att den delen som nu upptas som gata 
regleras eller hanteras på annat sätt där t.ex. litet parkavsnitt kan tillföras 
(PARK), gång- och cykelvägar premieras eller andra åtgärder som förhindrar 
genomfart med trafik och helt enkelt styra denna på annat sätt.  
 
Vi vill att planen ändras genom att Storgatan undantas för trafik utanför vår 
fastighet och att i detta då helt undanta det 5:e benet i föreslagen 
cirkulationsplats (enligt förprospekteringen och PM Trafikutredning 
Klippanvägens förlängning) utanför vår fastighet. Efter att närmare studerat 
planbeskrivningen jämte handlingar med estimerade trafikflöden tillsammans 
med effekter på buller och det faktum hur trafiken redan idag ser ut på 
Storgatan och sträckningen mellan Danielslundsgatan / Vallgatan så ser vi 
denna förändring av planen som nödvändig för att minska de negativa 
effekterna på bullernivåer som det nuvarande planförslaget innebär för vår 
fastighet. Det bidrar därtill till att vi i vår boendemiljö inte kommer omgärdas 
av betydande trafikrörelser runt hela fastigheten genom att en tystare sida 
tillskapas. I tillägg så möjliggör det eventuellt minskade krav på bulleråtgärder 
(och därmed kostnadsbesparingar) i det hyreshus / den fastighet (med 16 stora 
balkonger / fönsterpartier mot Storgatan) som ligger mitt emot vår fastighet. 
Prioritera denna sträckning som en förlängning av gång-/cykelväg för att 
tillföra ökad trafiksäkerhet samt det faktum att denna sträckning och vidare 
upp mot Rebbelberga skola idag saknar en bra och säker cykelväg för alla de 
barn som idag tar sig till- och från skolan. Detta främjar gång- och cykelstråk 
vilket ligger i linje med kommunens mål för trafik och miljö. 
 
Denna sträckning utgör redan idag ett problem ur såväl trafiksäkerhets- som 
buller hänseende då hastighetsöverträdelse snarare utgör regel än undantag. 
Visserligen en polisiär fråga – men faktum kvarstår att många kör väldigt fort 
på denna sträckning idag vilket utgör en risk trafiksäkerhetsmässigt samtidigt 
som det är klart störande med de höga ljudnivåer som detta ger.  
 
Denna förändring medger också möjligheter till att minska de negativa 
konsekvenserna avseende stadsbilden inom detta område vilken annars helt 
och fullt förändras från en parkliknande miljö till enbart en miljö för 
stadstrafik. 
 
• Vi vill att planen tillförs ett parkområde utanför vår fastighet. En sådan 
förändring av planens utformning med ett parkområde även utanför vår 
fastighet mot nuvarande Danielslundsparken ned mot Storgatan kan medge 
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tillskapandet av en mer naturlig bullervall med inslag av grönska invid vår 
fastighet som en åtgärd vilket även bidrar till att minimera de negativa 
konsekvenserna avseende stadsbilden. Innebär vidare att vägens dragning över 
nuvarande Danielslundsparken förskjuts längre ifrån vår fastighet för att gå så 
nära den gamla banvallen som möjligt. Genom att stänga Storgatan för trafik 
enligt ovan kan cirkulationsplatsen göras mindre och möjliggöra en 
förskjutning av vägen (inkl. dragning av Danielslundsgatans förlängning till 
rondell) så kan detta skapa utrymme för att åstadkomma mer av ett kombinerat 
grönområde (PARK) som just nu enligt plankartan endast ligger framför 
fastigheten Kråkan 1. 
 
Kommentar: Det bedöms inte finnas yta för uppförande av en bullervall eller park på denna 
yta. 
 
• Vi vill att bullerutredningen kompletteras och studerar bullernivåerna under 
högsäsong / toppar. Bullerberäkningarna är gjorda utifrån de trafiknivåer som 
är under ett årsmedeldygn. Det är troligt att trafiken är högre på sommaren, 
eftersom många kör till stranden då. I så fall borde bullerutredningen studera 
även de bullernivåer som blir då. Det är ju på sommaren som folk använder 
sina trädgårdar och uteplatser mest och vi behöver förstå vad detta innebär för 
oss med hänsyn till buller. 
 
• För att säkerställa efterlevnad av bullernivåerna såväl inomhus som utomhus 
så kan inte bullerskyddsskärmar eller annan lösning (eller en nödvändig 
kombination av åtgärder) uteslutas invid vägen eller den rondell som enligt 
planen skall förläggas precis utanför. Detta måste utredas vidare och hanteras 
inom planarbetet. I planen uttrycks det nu lite summariskt som ”vid de 
fastigheter i planområdet där bullerplank ej bedöms vara en tillräcklig åtgärd 
behöver fasadnära åtgärder tillämpas”. Vi efterlyser fullständig fakta och är 
övertygade om att det, för innehållande av riktvärdena för vår fastighet, 
kommer att krävas en kombination av åtgärder både utanför fastighet likväl 
som fasadnära. Planen behöver besvara detta för att vi ska kunna bedöma 
konsekvenserna. 
 
o Om det visar sig att, efter beläggning med fullständig fakta, att 
bullerskyddsåtgärder utanför vår fastighet inte tillser att riktlinjerna kan 
efterlevs för inomhus och utomhusmiljö så kan det enligt oss inte uteslutas att 
även åtgärder invid vår gräns såsom exempelvis en helt ny högre mur jämte 
växtlighet kan komma att krävas som en delåtgärd. Vår utgångspunkt är 
självfallet att sådan åtgärd skall bekostas fullt ut av kommunen – vilket ni i och 
för sig bekräftat i tidigare svar under samrådet. Nu söker vi klarhet i åtgärderna 
och vi förväntar oss att kommunen tar sitt fulla ansvar i att redan nu utreda 
detta vidare (avseende samtliga punkter relaterade till buller) och inte 
återkommer med ett svar likt i samrådet att ”åtgärda detta när problemen 
uppstår” – det är med de underlag som nu finns omöjligt att bedöma om det 
överhuvudtaget går att åtgärda. 
 
Kommentar: Kommunens bedömning gällande bulleråtgärder på aktuell fastighet är att det i 
framtiden kommer krävas bullerreducerande åtgärder för fastigheten för att gällande 
bullernivåer ska innehållas. Detaljplanen föreslår att dessa åtgärder utgörs av fasadnära 
åtgärder i form av fönster och dörrbyte, samt eventuellt plank vid uteplats. Utredningen visar 
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att denna åtgärd är både möjlig och tillräcklig, vilket är kommunens bedömning.  
 
Det är svårt att i detta skede utreda frågan ytterligare, eftersom att bullersituationen inte 
finns idag och därmed inte mätbar. Enligt gällande lagstiftning är det väghållarens ansvar 
att genomföra åtgärder när olägenheterna uppstår, vilket beräknas ske innan efter byggnation 
och innan år 2040. Konsekvenserna för fastigheten är alltså fasadnära åtgärder, som till 
fullo bekostas av kommunen.  

 
• Vidare vill vi att bullerutredningen upptar bullrets utbredning och 
bullerpåverkan (ekvivalent samt maximalt) för hastigheterna 30 km/h, 50 
km/h resp. 60 km/h. I kommunens svar under samrådet så var det kortfattat 
att detaljplanen inte reglerar hastighetsbegränsningar, men det utgör inte ett 
svar på frågan avseende vägens utformning för att minimera bullerpåverkan 
likväl som att komplettera bullerutredningen med bullrets utbredning 
(känslighetsanalys) vid ovan angivna hastigheter då detta i sin tur kan föranleda 
krav på ändringar i planen vad gäller vägens utformning likväl som tillämpliga 
bulleråtgärder. Det är viktigt att detaljplanen säkerställer vägens utformning för 
att minimera bullerpåverkan och i detta eftersträva lägre bullernivåer än vad 
som nu är fallet utifrån de förutsättningar och antaganden som 
bullerutredningen grundar sig på. I bullerutredningen under punkt 5.1 (tabell 2) 
framgår att beräkningar grundar sig på en hastighet om 40 km/h för samtliga 
vägavsnitt (mua Väg-ID 3) . Enligt "självförklarande väg" ska man utforma 
vägen efter den hastighet som eftersträvas och nuvarande plan visar på en väg 
som är dimensionerad för 60 km/tim på grund av vägbredd, separering av 
gång- och cykelbanor samt stora korsningsavstånd (Trafikverket; Råd för 
Vägars och gators utformning, 2012:180). Bullerberäkningar förutsätter att 
skyltad hastighet blir 40 km/tim och att hastigheten inte överskrids. Detta är 
inte säkerställt i planbestämmelserna eller genom vägens utformning. Om 
hastigheten överskrids med 10 km/tim så leder det till kraftigt ökat ekvivalent 
buller och om verklig hastighet överstiger 50 km/tim så kommer också det 
maximala bullret att öka (Vägtrafikbuller, Nordisk beräkningsmodell, Rapport 
4653). För att minimera bullerpåverkan efterlyser vi att planen ändras utifrån 
att vägens utformning anpassas för minimal bullerpåverkan genom lägre 
hastigheter, och därmed inte dimensioneras för högre hastigheter, för samtliga 
vägavsnitt jämte åtgärder för att försvåra hastighetsöverskridelser och med 
detta även vägens utformning och dimensionering utifrån att högst 30 km/h 
eftersträvas. 
 
Kommentar: Detaljplanen kan inte reglera denna typ av frågor och utgångspunkt måste vara 
att skyltad hastighet uppfylls. Vid regelbundna hastighetsöverskridelser är detta en polisiär 
fråga. 
 
• Vi har uppmärksammat en förändring i MKB där det i det tidigare förslaget 
(från samrådet) stod följande på s. 42 i Miljökonsekvensbeskrivningen 
”Bullerskyddskärmar kommer anläggas mellan gatan och tomten till 
villafastigheten norr om den nya vägen. Stadsmiljön kring denna fastighet 
påverkas kraftigt av planförslaget.”. Vi misstänker att det var vår fastighet, 
Domherren 12, som avsågs och önskar detta besvarat och i så fall varför denna 
förändring av planen skett. Vi utesluter inte att bullerskyddsskärmar jämte 
andra åtgärder kan komma krävas även utanför vår fastighet och därmed att 
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det genom det vidare utredningsarbetet som krävs utmynnar i att bullerskydd 
behöver tillföras som en delåtgärd och då upptas i plankartan. 
 
Kommentar: Bullerskärmar på denna plats bedöms ge stora negativa konsekvenser på 
stadsbilden. Fasadnära åtgärder och lokala åtgärder vid uteplats bedöms som mer effektiva 
åtgärder med en mindre påverkan. 
 
• Vi önskar vidare att vägens (och brons) utformning, och därmed planen, 
anpassas för att undanta tung trafik. Tung trafik upplevs redan idag, trots den 
relativt låga volymen av tung trafik som i nuläget kör utanför vår fastighet, som 
störande utifrån perspektivet buller likväl som vibrationer. 
 
Kommentar: Vägen och bron kommer att hantera även tung trafik.  
 
2.1.2 Synpunkter – Ventilation 
 
Relaterat till miljökonsekvenser och frågan om hälsa och luftkvalitet, samt även 
punkten Synpunkter – Buller enligt ovan där det tydligt framgår att det så här 
långt är fullkomligt outrett hur och vilka eventuella fasadnära åtgärder som kan 
krävas på vår fastighet. I detta upptogs också att ventilationen behöver 
hanteras vid en ev. förtätning osv. 
 
Med hänvisning till den kraftiga ökningen av biltrafik som vi skulle drabbas av 
alldeles intill vår fastighet – hur påverkas luftkvalitet såväl inom- som utomhus 
i förhållande till gällande normkrav? Krävs det några åtgärder i byggnad för att 
säkerställa en god ventilation, luftkvalitet och boendemiljö för att inte hälsan 
skall äventyras? Kommer eventuella åtgärder i fastighet i syfte att säkerställa att 
riktvärdena för trafikbuller efterlevs på motsvarande sätt kräva motåtgärder för 
en förbättrad ventilation / luftkvalitet då fastigheten idag i huvudsak ventileras 
genom självdrag vilket kan åsidosättas genom förtätande åtgärder. 
 
Är det ens möjligt att med de nödvändiga fasadnära åtgärder som kan komma 
krävas att säkerställa en god boendemiljö samt hälsoaspekterna? 
Allt detta behöver utredas utifrån vilka konsekvenser som planen, och med den 
nödvändiga åtgärder, medför. Vi kan i nuläget inte bedöma konsekvenserna 
utifrån aspekten hälsa och luftkvalitet eller om de åtgärder som krävs i 
fastigheten för att sörja för en god ventilation går att åstadkomma. 
 
Kommentar: Ängelholms kommun har genomfört mätningar av luftkvalitén som visat på 
värden under miljökvalitetsnormen och även de nationella miljömålen. Den ökade trafiken 
bedöms inte leda till sådan betydande försämring att luftkvalitén försämras till nivåer över 
gällande normer. 
 
2.1.3 Synpunkter – Stadsbild 
Av miljökonsekvensbeskrivningen framgår att stadsmiljön för detta område 
kommer att påverkas kraftigt av planförslaget vilket man inser då vi från 
dagens parklikande miljö går mot en miljö av betong/asfalt/sten samt en 
kraftigt trafikerad stadstrafik. Denna förändring och de stora negativa 
konsekvenser som det medför inom det delområde där vår fastighet 
Domherren 12 är belägen är särskilt påverkad och med detta så medför 
förslaget sammantaget genomgripande negativa förändringar för vår 
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boendemiljö och levnadssituation. Planförslaget har inte på något sätt beaktat 
tidigare framförda synpunkter. Vi vill att vidare ansträngningar görs och att 
förändringar i planen införs i syfte att minska de negativa konsekvenserna 
relaterat till stadsbilden inom vårt delområde och invid vår fastighets direkta 
närhet. där ev. kulturhistoriska värden också skulle kunna tillvaratas (t.ex. 
”vattenhästen” genom att flytta densamma men att samtidigt behålla den inom 
området). 
 
I enlighet med vad som upptagits tidigare, vilket också kan bidra till att minska 
de negativa konsekvenserna avseende stadsbilden, så vill vi att plankartan / 
detaljplanen ändras genom att: 
 
• Mindre parkområde tillskapas framför vår fastighet vid Danielslundsgatan / 
Storgatan i kombination med att Storgatan undantas för trafik. 
• Utreda om parkområdet nu utmärkt framför Kråkan 1 kan minskas något för 
att möjliggöra viss förflyttning av vägens tänkta dragning inkl. cirkulationsplats 
och med detta ett relativt sett större parkområde utanför vår fastighet. 
Eventuellt även värdera och se över om det ingrepp i Kråkan 1 som redan 
oundvikligen måste ske (och framgår av plankartan) kan behöva utökas med 
ytterligare någon meter om möjligt för att möjliggöra en omdisposition av ytan 
och medge de inslag av ytterligare parkområde / grönområde som krävs för att 
minimera de negativa konsekvenserna relaterat till stadsbilden, vår boendemiljö 
och i detta samtidigt minska påverkan från buller vid vår fastighet. 
 
Kommentar: Det är inte aktuellt att göra dessa ändringar i plankartan. 

 
2.2 Synpunkter – Störningar på grund av vibrationer 
Utöver störningar genom ökat trafikbuller medför detaljplanen att vi, på grund 
av omedelbar närhet till den nya trafikleden och jämfört med nollalternativet, 
kommer att utsättas för betydligt mer vibrationer och kan därför drabbas av 
sömnstörningar, insomningsproblem eller koncentrationssvårigheter och 
sådana störningar ökar väsentligt om bostaden utsätts för både buller och 
vibrationer samtidigt (Trafikverket; Samlat planeringsunderlag miljö 
Delunderlag Buller och vibrationer, 2012:174). 
 
I samband med den pågående VA ombyggnaden och förändringar vid 
Klippanvägen så har trafik omdirigerats till Storgatan under vissa perioder år 
2020. Bland annat har bussar passerat utanför vårt hus och förorsakat stora 
vibrationer i huset. Utöver störningar pga. vibrationer så har detta föranlett 
sprickbildning i huset vilket anmälts till kommunens projektledare och nu är 
något som behöver hanteras. 
 
Med anledning av det ovan nämnda så behöver planen närmare utreda och 
besvara hur vår fastighet kommer att påverkas utifrån perspektivet vibrationer 
(störningar, hälsa, skador på egendom) – samt inte minst vilka åtgärder som 
behöver vidtas för att undanröja problem relaterade härtill. Exempelvis är ovan 
av oss anförd synpunkt och begäran om förändring av planen genom att 
undanta Storgatan från trafik utanför vår fastighet en sådan viktig åtgärd 
avseende störningar från såväl vibrationer som buller och med detta ytterligare 
ett skäl för att denna begäran hörsammas och omhändertas i planförslaget. 
Således att hälsomässiga aspekter eller risk för strukturella skador på 
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fastigheten på grund av vibrationer behöver beaktas (konsekvenser) och 
hanteras (åtgärder) inom ramen för planarbetet. Denna fråga lämnades helt 
obesvarad i samband med samrådet och den reviderade planen jämte 
handlingar ger inga närmare svar på frågan avseende störningar pga. 
vibrationer eller i kombination med buller. 
 
Kommentar: Kommunens bedömning är att vibrationer vid aktuell fastighet inte kommer bli 
någon olägenhet. Bedömning bygger på att de närmst angränsade vägarna inte beräknas få en 
betydande trafikökning. För norra delen av storgatan väntas trafiken öka från 1600 till 
1900 och på Daniellundsgatan förväntas trafiken minska från 3200 till 2800.  
 
2.3 Synpunkter – Ljusföroreningar (gatubelysning / trafikbelysning / 
fordonsljus) 
Av planen framgår ej hur utformning av gatu-/trafikbelysning kommer att se 
ut och vilka konsekvenser i form av störningar pga ljusföroreningar som detta 
kan föranleda i boendemiljön vid vår fastighet. Planering av en 
cirkulationsplats precis utanför vår fastighet ger samtidigt att risken för 
störningar från fordonsljus ökar väsentligt i och med att ljusbilden då blir en 
helt annan än hur det ser ut idag vilket ger att en cirkulationsplats invid vår 
fastighet inte är önskvärd. Vidare kan man i nuläget anta att det blir betydligt 
mer omfattande inslag av störningar från trafik- och gatubelysning jämfört med 
nollalternativet. 
 
Vi har sovrum, allrum och matrum i direkt anslutning till den planerade 
cirkulationsplatsen och vägen. 
 
Med anledning av det ovan nämnda så behöver planen närmare utreda och 
besvara hur vår fastighet (och stadsbilden i området) kommer att påverkas 
utifrån perspektivet ljus och belysning – samt inte minst vilka åtgärder eller 
förändringar av planen som kan behöva vidtas för att undanröja problem i 
form av störningar relaterade härtill. Den besiktning på plats i vår fastighet som 
behöver genomföras för att vidare utreda perspektivet buller och därtill 
relaterade åtgärder bör även beakta detta perspektiv avseende störningar. 
 
Kommentar: Detaljplanen kommer medföra en ökad trafik i öst/västlig-riktning, vilket 
kommer medföra en ökad ljuspåverkan. 
 
2.4 Synpunkter – Kultur- och miljövärden 
Inledningsvis i detta yttrande upptogs att fastigheten Domherren 12 är över 
110 år gammal (uppförd 1907) och ingår i bevarandeprogrammet för 
Ängelholms kommun och upptas däri som fastighet med stort kulturhistoriskt 
värde i en omistlig miljö. 
 
I miljökonsekvensbeskrivningen upptas lite lösryckt på något ställe "värdefulla 
byggnader och miljöer" och att områdena år tolkade ur kommunens 
bevaringsprogram. Tolkningen innebär att det utlämnas att nämna att 
byggnader såsom Kråkan 1-2 och Domherren 1-5, 12 har stort kulturhistoriskt 
värde och att Kråkan 1, 2 och Domherren 1, 12 är omistlig miljö enligt 
kommunens bevaringsprogram. 
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I vårt fall och avseende Domherren 12 så gäller att vi är mycket måna om (och 
skyldiga till) att bevara den ursprungliga karaktären och miljön och de värden 
som följer därav. För oss (och rimligen även kommunen) är det väsentligt att få 
klarlagt vad eventuella nödvändiga bulleråtgärder i/på fastigheten kan innebära 
och medföra och vad som är möjligt. För att bevara de värden som finns så är 
det en självklarhet för oss att eventuella åtgärder skall följa den nuvarande 
utformningen av fönster, dörrar, fasad m.m. och där material såsom kärnvirke, 
handblåsta fönster m.m. tillvaratas och bibehålls samtidigt som kraven på 
bullernivå uppfylls enligt gällande riktvärden. I synnerhet vår punschveranda 
med hundratalet små fönstersektioner (av enkelglas) tillsammans med större 
fönster utgör en del där vi ser betydande utmaningar i att tillse att riktlinjer 
avseende buller innehålls samtidigt som värdena bevaras. Det finns generellt 
relaterat till vårt hus sannolikt inget standardmaterial som kan användas utan 
det kommer troligen krävas speciallösningar i stor utsträckning för att värdena 
skall bevaras – och sannolikt då till betydande kostnader långt överskridande 
de schabloner som kalkylerna i bullerutredningen grundar sig på. 
 
Då kommunen så här långt av outgrundlig anledning ännu inte genomfört 
någon fysisk inventering och vidare utredning avseende vår fastighet så finns 
det inga insikter eller konkreta förslag till åtgärder. Detta behöver hanteras per 
omgående och innan processen går vidare i ett nästa steg. Vi kan inte bedöma 
konsekvenserna av planen avseende detta perspektiv, i tillägg till många andra, 
vilket anförs i yttrandet. 
 
Detaljplanen behöver på ett tydligare och betydligt bättre sätt klargöra för 
vilken påverkan, direkt eller indirekt, som planen medför och dess 
konsekvenser avseende kultur och miljö samt åtgärder för dess bevarande och 
om planens eventuella genomförande innebär att omistlig miljö påverkas, att 
det allmänna intresset inte tillvaratas m.m. 
 
2.5 Synpunkt - Risk för skador på fastighet 
I det fall planen realiseras så medför detta stora ingrepp med stora tunga 
maskiner samt även därefter utifrån de konsekvenser som ökad trafikföring 
invid fastigheten kan medföra. Vid tidigare ombyggnader eller markarbeten 
nära vår fastighet likväl som grannars så har skador i form av sättningar, 
sprickbildning m.m. uppstått i flera fastigheter inom området. 
Vi vill att det närmare utreds och i planen upptas följande: 
• Risken för skador med utgångspunkt i omfattning och på det sätt som bygget 
planerar att genomföras. 
o Att detta baserar sig på geotekniska undersökningar och förutsättningar runt 
vår fastighet och närområdet 
• Risk för skador på grund av den väsentligt ökade trafikföringen och de 
vibrationer som denna beräknas orsaka utifrån de förutsättningar som gäller. 
• Vilka förebyggande åtgärder som kan och/eller behöver vidtas. 
• Hantering av ev. skador på fastighet om det uppkommer med klargörande av 
kommunens ansvar härvidlag inkl. eventuella ansvarsbegränsningar. 
 
Kommentar: Frågor gällande åtgärder under byggtiden kan inte hanteras inom detaljplanen. 
Frågan tas vidare och hanteras i samband med detaljprojektering.  
 
2.6 Förbehållande om rätt till ersättning m.m. 
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Som fastighetsägare till Domherren 12 och sakägare så kan vi inte i nuläget se 
annat än att planförslaget innebär och medför mycket negativa konsekvenser 
och en direkt negativ påverkan på vår fastighet och oss som familj utifrån 
flertalet aspekter såsom boendesituation, boendemiljö, miljökonsekvenser, 
omgivande bullermiljö och andra störningar, stadsbild, hälsa m.m. 
 
Med detta att vi inte kan göra annat än att motsätta oss till planförslaget i sin 
helhet baserat på bl.a. de skäl som anförs i detta yrkande då det är så påtagligt 
att nollalternativet är det enda rimliga alternativet. 
 
Därav att vi vill vara transparenta, öppna och ärliga och redan nu klargöra att vi 
ställer krav på förbehållande om rätt till ersättning för det fall detaljplanen 
antas och genomförs. Vi förbehåller oss rätten till ersättning för varje form av 
eventuell ekonomisk förlust eller skada som vi kan drabbas av, direkt eller 
indirekt, på grund av genomförandet av planen. Vi förutsätter att varje form av 
åtgärd som kommer att krävas för att åtgärda de negativa konsekvenserna och 
som vi anser nödvändiga bekostas av kommunen. 
 
Vidare förbehåller vi oss rätten att kräva ersättning för den negativa 
värdepåverkan på fastigheten som genomförandet av detaljplanen kan innebära 
för oss som ägare till fastigheten Domherren 12. 
 
Kommentar: Kommunen ska bekosta samtliga åtgärder som krävs för att uppfylla gällande 
riktvärden. I detta läge är det dock inte aktuellt att kompensera för eventuella 
värdeförändringar i fastigheten.  
 
 
2.7 Krav på avtalsmässig reglering innan eventuellt antagande av detaljplan 
För det fall detaljplanen fastställs och genomförs, och om de åtgärder som 
behöver komma vidtas av kommunen för att säkerställa att fastställda 
riktvärden för buller och störningar m.m. efterlevs fullt ut, och det fall dessa 
åtgärder inte visar sig vara tillräckliga med den konsekvensen att vår 
boendemiljö och risk för hälsa genom att omgärdande buller / störningar / 
ventilation m.m. försämras, så kräver och emotser vi en avtalsmässig reglering 
mellan parterna. Upprättande av sådant avtal skall ske inom skälig tid innan 
planen antas. 
 
Vi ser inte detta som en önskad utväg men som en skälig och nödvändig 
reglering med hänvisning till den teoretiska grund och de 
bedömningar/gissningar som hela detaljplanen baserar sig på. För oss som 
fastighetsägare till Domherren 12 är ovan förbehåll och en avtalsmässig 
reglering av yttersta vikt då vi utifrån det faktum att detaljplanen jämte bilagor i 
nuläget vad gäller varje form av åtgärd i eller vid vår fastighet är så oprecis, 
allmänt hållen och otydlig att vi inte på något sätt kan utläsa de konsekvenser 
som planen innebär för oss. 
 
Kommentar: Kommunen är skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att uppfylla gällande 
riktvärden. Ett avtal är således inte nödvändigt. 
 
2.8 Inlösen 
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Under samrådsförfarandet så ställde vi en fråga om kommunens syn på inlösen 
av vår fastighet och vi fick faktiskt ett svar på just denna fråga genom 
samrådsredogörelsen. 
 
Vi delar inte kommunens bedömning eller gissning om att påverkan på vår 
fastighet inte skulle bli så stor. I en sådan bedömning så är det väl rimligen mer 
aspekter än det rena marknadsvärdet som måste beaktas, eller? Vi kan tyvärr 
från vårt perspektiv inte utesluta att inlösen kan komma att krävas vilket kan 
aktualiseras när vidare utredningar genomförts avseende påverkan på vår 
fastighet och de åtgärder som krävs för att hantera de negativa konsekvenserna 
vilket behöver ske i god tid innan ärendet tas vidare i ett nästa steg i processen 
eftersom detta utgör en viktig förutsättning för att vi ska kunna bedöma den 
yttersta konsekvensen av förslaget till detaljplan. 
 
3. Synpunkter på planförslaget i sin helhet 
I enlighet med vad som upptogs inledningsvis så har vi efter att nu ha tagit del 
av och i detalj granskat samtliga planhandlingar i det reviderade planförslaget 
utifrån samrådet, så utmynnar den sammanvägda bedömningen alltjämt i att, 
med hänsyn till samtliga de omfattande negativa konsekvenser och 
försämringar som utpekas i förslaget och vad förslaget innebär i sin helhet, att 
nollalternativet utgör det enda rimliga alternativet och därmed att det fortsatta 
planarbetet bör avbrytas. 
 
Det har utkristalliserats flertalet områden där vi på flera punkter motsätter oss 
planen och dess syfte att genomföra en ny trafikförbindelse i enlighet med 
planen. Huvudargumentationen härtill är framförallt att planen i flera 
avseenden jämfört med nollalternativet inte kan anses motivera de 
genomgripande konsekvenser som den medför; inte tillgodoser syftet på bästa 
sätt; inte förespeglar en långsiktigt attraktiv eller hållbar lösning på 
trafiksituationen i och omkring Ängelholm och där eventuell realisering av 
planen oundvikligen medför mycket negativa konsekvenser på natur, miljö, 
boende, kultur, ekonomi etc. De negativa konsekvenserna är genomgripande 
och överväger väsentligt de få positiva. 
 
3.1 Synpunkter – Tidigare ställningstaganden 
3.1.1 Riksintressen (friluftsliv / naturvård) 
Vi delar inte bedömningen att planförslaget inte skulle medföra någon negativ 
effekt på riksintressena för friluftsliv och naturvård. 
 
Även om det i planhandlingen nu förs ett resonemang relaterat till på vilket sätt 
som planen tillvaratar riksintressenas värden vilket utmynnar i en bedömning 
om att dessa inte skulle påverkas. Vår bedömning är att planen har en negativ 
effekt på dessa intressen då förändringen av hela området är genomgripande. I 
resonemanget runt naturvård upptas att det endast är tal om ”fällning av 
enstaka större träd” med en nästintill obetydlig påverkan medan planen i sin 
helhet vittnar om en betydande avverkning av träd i området. När det gäller 
friluftsliv så delar vi inte heller bedömningen att ett genomförande av 
detaljplanen inte negativt skulle inverka på värdet relaterat till vandring, 
strövande och promenader längs med ån. Planen kommer innebära att ett 
befintligt naturområde ersätts av en kraftigt trafikerad trafikled (betongliknande 
miljö) vilket oundvikligen kommer utgöra ett hinder av flera skäl, inte minst då 
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värdet av området såsom naturområde helt omintetgörs och därmed försvinner 
oavsett de intentioner som finns avseende god gestaltning, återplantering av 
träd m.m. En liknelse i sammanhanget kan utgöras av att vistas i det 
naturområde som å-rummet idag utgörs av jämfört med att vistas och vandra 
på Kristian den II:s väg och de stråk som finns där invid ån. 
 
3.2 Strandskydd 
Planen förutsätter att strandskyddet upphävs och vi anser inte att det är 
förenligt med strandskyddslagstiftningen att upphäva strandskyddet i 
planområdet. 
 
Det särskilda skäl som åberopas för strandskyddets upphävande inom området 
är att marken behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt 
intresse som inte kan tillgodoses utanför området enligt kommunen. Trots 
gjorda kompletteringar i planhandlingarna så är det alltjämt tydligt att 
strandskyddsintresset väger högre än planens intresse i att ta området i anspråk. 
 
• Det allmänna intresset av områdets och med detta strandskyddets bevarande 
är tydligare påvisat. Den uppmärksamhet och det engagemang som hela denna 
frågan väckt vittnar om detta. Tidigare genomförd folkomröstning visade 
tydligt på allmänhetens intresse för nollalternativet. Därtill vittnar den 
omfattande mängd av synpunkter och yttranden som lämnats in under 
samrådsförfarandet om allmänhetens intresse i frågan och där den absoluta 
majoriteten vänder sig mot förslaget till detaljplan. Därtill kan läggas det 
engagemang och intresse som enbart själva Pyttebron väcker och den stora 
opinion som finns för att denna skall bevaras då den har ett stort värde för 
många invånare i staden. Aldrig har en fråga väckt så stort intresse i Ängelholm 
som denna vilket vittnar om allmänhetens stora engagemang och intresse. 
 
• Det framgår också att det går att tillgodose intresset på annat sätt. Planen har 
delvis kompletterats med övergripande redogörelser över de alternativ som 
utretts. I detta framgår det tydligt att det finnas andra alternativ som kan 
tillgodose intresset, om än till en högre kostnad. Men att en högre kostnad 
skulle utgöra skäl för att upphäva strandskyddet inom detta område kan inte 
utgöra ett tillräckligt skäl. När det gäller kostnadsaspekten så finns det ingen 
tillförlitlighet eller trovärdighet till de 100 mkr som upptas för Klippanvägens 
förlängning och det finns mycket i planen som påvisar betydande förtydringar 
utifrån nu genomförda geoteknisk undersökning som driver ytterligare 
undersökningar och åtgärder; kostnaden för den nya bron med allt vad den kan 
föra med sig inkl. rivning av Pyttebron; kostnader för samtliga åtgärder som 
kommer att krävas osv. Troligtvis är skillnaden i kostnader mellan alternativen 
väsentligt mindre. 
 
• Det allmänna intresset av en säkrare trafiksituation i stadskärnan påvisas inte i 
planen som högre – i synnerhet då intresset faktiskt går att tillgodose på annat 
sätt, om än till en möjligt något högre kostnad. 
 
Sammantaget väger strandskyddsintresset tyngre än planens intresse i att ta 
området i anspråk. 
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Kommentar: De alternativa åtgärderna som presenterats har inte enbart avfärdats av 
konstandmässiga skäl. De ger inte samma effekt på trafiken i stadskärnan och skulle 
innebära att betydligt fler träd och större naturområden tar skada. 
 
3.3 Miljömål 
Miljömålet för god byggd miljö och dess definition enligt sidan 32 i 
planförslaget: ”… ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till 
en god regional och global miljö. Natur och kulturvärden ska tas till vara och 
utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett 
miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten 
och andra resurser främjas”. 
 
Detaljplanens syfte och de relativt sett små positiva konsekvenser som den kan 
ge avseende en säker trafikmiljö i stadskärnan är inte proportionerlig i 
förhållande till de omfattande negativa konsekvenser som planen medför totalt 
sett. Samtidigt finns inga garantier för att trafiksäkerheten blir bättre i de 
områden där trafiken minskar. Bullerminskningen i centrum blir marginell. Om 
trafiken minskar med hälften minskar bullret endast med 3 dB, vilket är en 
förändring som är precis märkbar för människan. 
 
Kommentar: Bullerutredningen visar på en bullerminskning på ca 10 dB för till exempel 
Storgatan.  
 
Ställt mot miljömålet så blir det än tydligare i och med att planen inte tillvaratar 
eller utvecklar natur och kulturvärden samt därtill att den även när det gäller 
lokalisering, utformning och hushållning står i motsatsförhållande till 
miljömålet då ett stort naturnära område offras på bekostnad av små 
potentiella förbättringar avseende trafiksäkerheten inom ett begränsat område i 
stadskärnan . 
 
Nollalternativet främjar däremot miljömålet. 
 
Vi anser således att det på ett tydligt sätt framgår att detaljplanen inte är 
förenlig med målet för god byggd miljö. 
 
3.4 Behov av trafikförbindelse ej påvisad – däremot har utredningar påvisat att 
det INTE föreligger något behov 
 
Planens syfte i enlighet med planbeskrivningen är att ”….pröva möjligheten att 
uppföra en ny väg” och att ”….omfördela trafiken som idag går genom 
centrum, vilket skapar möjligheter att utveckla stadskärnan till en tryggare och 
säkrare miljö” 
 
Vi hävdar att förslaget till detaljplan inte på ett tydligt sätt beskriver syftet och 
motiverar nyttan av den omfördelning av trafiken ställt mot de omfattande 
negativa konsekvenser som detta medför inom flera olika områden samt de 
stora kostnader som en realisering oundvikligen medför. Det behöver i 
planförslaget göras tydligt exakt vad dagens situation och problem utgörs av 
som motiverar denna genomgripande förändring. 
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Ängelholm är en liten stad och det går inte med trovärdighet att påstå att vi likt 
många storstäder har ett reellt trafikproblem inom stadskärnan utan det blir 
enbart löjeväckande att anföra ett sådant resonemang. Att genomföra denna 
förändring utgör ej heller den sista och allenarådande åtgärden för att utveckla 
stadskärnan till en tryggare eller säkrare miljö – och så kan ske på annat sätt 
som är mer hållbart och därmed försvarbart. I detta sammanhang kan 
utredningen om Västra länken framhållas, där det på sidan 51 poängteras 
vikten av ett hållbart resande med förespråkande om alternativ trafikplanering 
och ett hållbart resande genom beteendepåverkan – och detta är inget som 
aktuell detaljplan tar sin utgångspunkt i utan snarare motsatsen därtill. 
 
Det har i tillägg dessutom redan i tidigare utredningar påvisats att bilvägen inte 
behövs. Vi önskar besvarat och tydliggjort varför den utredningen av Traviken 
(Översiktlig bedömning av hur aktuella nya projekt påverkar de centrala 
trafikstråken, rev. 2009-03-08) ej beaktas eller upptas? Enligt denna utredning 
så behövs inte bilvägen enligt det nya planförslaget. Travikens utredning visar 
att efter utbyggnad av ett antal då aktuella projekt (Parallelltrapetsen, Badhuset 
inkl hotell, utbyggnad av Klitterhus, Stationen/resecentrum m.fl.) skulle 
belastningen vid korsningen med Storgatan ligga på cirka 45 % av vad 
korsningen klarar och belastningen vid korsningen med Östergatan på cirka 
55-60 % av vad den klarar. Att utbyggnaden av stationsområdet tillkommit och 
ej upptas i Travikens utredning motverkas å andra sidan av att badhuset ej 
längre är förlagt invid Nybron. 

 
Kommentar: Nya utredningar har genomförts som bedöms som mer aktuella.  
 
Då behovet inte kan anses föreligga enligt vad som närmare framgår av tidigare 
genomförd trafikutredning och med tanke på de ingrepp som byggandet av 
trafikleden medför och de kostnader som projektet betingar är något som 
sammantaget talar för att detta projekt inte bör genomföras. 
 
Om kommunen trots allt framhärdar och väljer att driva planarbetet vidare så 
behöver planen kompletteras för att med fakta tydliggöra på vilket sätt planens 
syfte bidrar till uppställda mål och vilka ytterligare utvecklingsinsatser som 
avses i syfte att göra stadskärnan till en ”säkrare och tryggare miljö” och vad i 
detta som är ogenomförbart i nollalternativet. Planen måste förbättras för att 
tydliggöra för alla på vilket sätt planen bidrar till och säkerställer den 
måluppfyllelse som det summariskt nu redogörs för och att i detta uppställa de 
konkreta nyttor som resultatet skall bidra till i relation till och kan motivera de 
negativa konsekvenser och kostnader som en realisering av planen medför 
(efter det att planens brister och outredda delar i övrigt också hanterats). Om 
det med fakta beläggs att vi har ett reellt trafikproblem i stadskärnan som inte 
är kapacitetsrelaterat (eftersom kapacitet finns i befintligt vägnät) och att det 
inte finns några åtgärder (osannolikt…) för att komma tillrätta med eventuella 
trafiksäkerhetsproblem i stadskärnan så är det med de kompletteringar som nu 
gjorts i planen tydligt att det finns andra alternativ om än till möjligen något 
högre kostnad, som då inte medför så genomgripande ingrepp och negativa 
konsekvenser. Kostnaden för alternativen kan sannolikt tillåtas vara något 
högre då lösningen är mer långsiktigt hållbar. 
 
3.5 Planen tillvaratar inte allmänhetens intresse 
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Ängelholms invånare har redan tidigare under 2012 i genomförd 
folkomröstning genom en tydlig majoritet uttryckt att man motsätter sig en 
bilväg genom detta område. Detta kan inte bortses ifrån. 
 
På motsvarande sätt så påvisar förslaget till detaljplan på så betydande negativa 
konsekvenser på flera områden i jämförelse med nollalternativet att det på intet 
sätt går att motivera att planen skulle tillvarata allmänhetens intresse. De 
positiva konsekvenserna som anförs är väsentligt lägre och står inte i 
proportion till de negativa. Nollalternativet tillvaratar däremot allmänhetens 
intresse i väsentligt högre grad. 
 
3.6 Kommunala beslut i övrigt 
Visionen för Ängelholmspaketet tar sin utgångspunkt i och utgår i allt 
väsentligt enbart från stadskärnan och är som vision väldigt snäv med det, 
enligt egen bedömning, främsta syftet att framförallt driva igenom 
Klippanvägens förlängning till varje pris. 
De punkter i visionen som lyfts fram relaterat till stadskärnan kan uppnås på 
andra sätt likväl som att tillvarata stadens läge vid havet och utveckla tillgången 
till stranden. Att gröna områden är viktiga i stadsbilden är något som direkt 
motverkas av förslaget till detaljplan. 
 
3.7 Förutsättningar och förändringar 
3.7.1 Planförslag 
Vi uppmärksammar en förändring av planförslaget jämfört med tidigare 
utgåva. Under punkten planförslag på sidan 12 uttrycks i första stycket ”… 
Genom att leda trafik på en gata minskar trafiken i stadskärnan, vilket skapar 
möjligheter för en tryggare och säkrare miljö”. Tidigare beskrivning och lydelse 
måste anses ge en mer korrekt bild med formuleringen ”… … för en tryggare 
och säkrare stadskärna” och bör därför återinföras. Miljön inom hela 
planområdet blir allt annat än tryggare och säkrare varför nuvarande lydelse är 
vilseledande. 
 
Kommentar: Stycket har uppdaterats för att tydliggöra att det är miljön runt stadskärnan 
som åsyftas. 
 
3.7.2 Natur 
3.7.2.1 Mark & vegetation 
Vi emotsätter oss planförslaget i dess nuvarande utformning och efterlyser 
förändringar enligt vad vi framfört under avsnitt 2 ovan avseende parkområden 
och gaturummet i den del som idag utgörs av Danielslundsparken. 
Förändringar som vi anser väsentliga i syfte att minimera de negativa 
konsekvenserna avseende buller, stadsbild, hälsa, kulturvärden m.fl. 
 
3.7.2.2 Vattenområden 
Av planen framgår att arbete i vatten kan behöva ske i enlighet med vad som 
regleras av miljöbalken. Nu upptas endast att arbete i vatten kan förekomma i 
samband med anläggandet av vägen eller vid anläggandet av ny bro eller för de 
omfattande stabiliseringsåtgärder som krävs enligt vad som framkommit 
genom inledande geoteknisk undersökning. Planen är inte tydlig varför det 
behöver utredas och klargöras om tillståndspliktig verksamhet behöver 
bedrivas, omfattningen därav samt även eventuella konsekvenser. Nuvarande 
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planförslag är inte mer tydligt på denna punkt än vad tidigare förslag som 
presenterades till samrådet för ett år sedan var. 
 
I sammanhanget så måste det även framhävas såsom anmärkningsvärt att 
resultatet från pågående arkitekttävling avseende den nya bron inte inväntats. 
Då den nya brons konstruktion och utformning inte upptas i nuvarande förslag 
till detaljplan så går det inte att bedöma konsekvenserna. Den ekologiska 
statusen och hydromorfologin i Rönne å kan påverkas och det kan krävas stöd 
av planbestämmelserna på plankartan. Därtill så kan den nya brons 
konstruktion och utformning ha betydande konsekvenser avseende stadsbild, 
kultur- och miljövärden osv. Att planhandlingarna kompletterats med de ramar 
och bestämmelser som omfattas i arkitekttävlingen ger inget stöd till 
bedömningen av planförslaget som härvidlag måste vara att anse som 
ofullständigt. I sammanhanget även anmärkningsvärt att det inte i samband 
med den geotekniska undersökningen genomförts en undersökning av 
befintliga brofundament för att med säkerhet veta att nya konstruktioner i 
vattnet eller annan vattenverksamhet kan komma att krävas och i så fall 
omfattningen därav. 

 
Kommentar: Inför antagandet har text angående vatten uppdaterats för att tydliggöra 
konsekvenserna och var arbete i vattnet är aktuellt. Planen har även varit ute på en andra 
granskning efter att arkitekttävlingen offentliggjorts.  
 
 
3.7.2.3 Geotekniska förhållanden 
Förprospektering och genomförd geoteknisk undersökning påvisar endast 
omfattande stabilitetsproblematik likväl som risker för erosion. Krav ställs på 
större förstärknings-/restaureringsåtgärder än förutsett vilket kommer innebära 
kostnadsfördyringar och sannolikt krav på arbete i vatten. Sammantaget påvisar 
endast så här långt genomförd geoteknisk undersökning att ytterligare 
utredningsarbete krävs. 
 
3.7.3 Bebyggelse 
3.7.3.1 Kulturmiljö 
”Pyttebron” är enskilt och i sitt sammanhang av högt kulturmiljövärde och av 
betydande allmänt intresse i Ängelholm. Planen är inte tydlig och lyckas inte 
påvisa dess positiva effekter i relation till den skada som orsakas på de 
kulturmiljövärden som kan tillskrivas ”Pyttebron”. När det gäller allmänhetens 
intresse för bron så vittnar såväl tidigare genomförd folkomröstning, tidigare 
yttranden, debatt i medier osv. om vikten av Pyttebron (och dess omgivning) 
som högt kulturmiljövärde för invånarna. Som det nu uttrycks i planen och att 
den nya bron skulle tillföra positiva konsekvenser för stadsmiljön är att 
tillskriva den nya bron högre värden än vad som rimligen kan motiveras i 
förhållande till Pyttebron. I synnerhet då ingenting är känt avseende den nya 
bron. Kommunens bedömning i relation till allmänhetens ifrågasätts härvidlag 
starkt. 
 
Det finns ytterligare andra kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer 
inom området. Detaljplanen behöver på ett tydligare och betydligt bättre sätt 
klargöra för vilken påverkan, direkt eller indirekt, som planen medför och dess 
konsekvenser avseende kultur och miljö samt åtgärder för dess bevarande och 
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om planens eventuella genomförande innebär att kulturvärden och/eller 
omistlig miljö påverkas, att det allmänna intresset inte tillvaratas m.m. 
 
3.7.3.2 Verksamheter och övrig bebyggelse 
Jämfört med tidigare förslag så får det i sammanhanget lyftas fram såsom 
positivt att framförda synpunkter, åtminstone avseende båtstugorna, 
hörsammats så att dessa värden bevaras och att verksamheten därmed kan 
fortgå enligt det nya förslaget till detaljplan. 
 
3.7.3.3 Stadsbild 
Planförslaget innebär stora negativa konsekvenser för både stadsbild och 
upplevelsen av stadsrummet medan nollalternativet bedöms medföra positiva 
konsekvenser. Detta i sig är något som borde utgöra väsentligt skäl för att 
avbryta planarbetet. 
 
Om så inte sker så behöver det fortsatta arbetet med planen prioritera för 
väsentliga åtgärder som minimerar de negativa konsekvenserna på såväl 
stadsbild samt upplevelsen av stadsrummet. 
 
3.7.3.4 Gestaltning 
Jämfört med tidigare planförslag så är det åtminstone positivt att det nya 
förslaget har något litet inslag av gestaltning. 
Tyvärr så blir inte planförslaget fullständigt då ersättningen av Pyttebron inte 
inarbetats och att samordning skett med den arkitekttävling som pågår och att 
resultatet härav inte inväntats och inarbetats i förslaget till detaljplan. Att 
förslaget till detaljplan endast innehåller de krav som uppställts för 
arkitekttävlingen ger inget stöd för betraktaren. 
 
Av vilken anledning har granskningen forcerats och inte avvaktat någon vecka 
ytterligare för att möjliggöra att ett sådant väsentligt inslag som bron utgör 
(avseende stadsbild, kulturmiljö, kostnad osv.) inarbetas i förslaget till 
detaljplan. Vinnande bidrag från arkitekttävlingen är redan beslutad (under 
pågående granskning) genom kommunens jury men beslutet kommer inte 
kommuniceras förrän den 16 december – två dagar efter utgången av 
granskningsperioden. Ett synnerligen anmärkningsvärt upplägg 
planeringsmässigt där väsentlig information i sammanhanget undanhålls. 
 
I tidigare planförslag (s. 17) upptogs att ”För att kunna ta hand om det 
dagvatten som gatan genererar, samt tillföra växtlighet i gestaltningen, kommer 
gatan anläggas med raingardens.” vilket ej längre framgår av det nuvarande 
förslaget. Vad gäller avseende avvattning och omhändertagande av det 
dagvatten som gatan genererar? Har detta förbisetts i de ritningar och 
illustrationer som nu uppvisas? 

 
Kommentar: Hanteringen av dagvatten har förändrats sedan samrådet. Dagvatten förslås nu 
ledas genom dagvattenbrunnar och fördröjas genom kassetter under gång- och cykelvägen. 
Detta framgår i planbeskrivningen.  
 
Framtagna illustrationer över gatan upplevs förskönande och möjligen 
vilseledande. Vi önskar besvarat om dessa är skalenliga och om de har beaktat 
utbredning av slänter (mht bredd), avvattning samt om den totala avverkningen 
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av träd som måste ske. Gaturummet som illustreras uppvisar ett rum där 
träden likt idag skapar ett ”grönt tak” vilket enligt planbeskrivningen kommer 
att förändras (s. 17). En stor mängd träd kommer att avverkas och det kommer 
att ta mycket lång tid innan återplanterade träd vuxit till sig. Därav att frågan 
naturligt inställer sig om illustrationerna inte ger en förskönande och 
vilseledande bild. 

 
Kommentar: De framtagna illustrationerna bygger på förprojekteringen och är skalenliga.  

 
3.8 Lek & rekreation 
Planförslaget påvisar tydligt att rekreationsmöjligheterna i området kommer att 
minska avsevärt och då inte bara inom det nuvarande stråket utan även inom 
den del som idag kallas Växthustomten. Den nya vägen kommer att utgöra en 
barriär till målpunkterna utmed ån. 
 
Vidare uttrycks på s. 21 att ”Den känsla och möjlighet av rofylldhet, relativ 
tystnad och möjlighet till en kort återhämtning kommer att bytas ut mot en 
trafikerad miljö”. Inom området så medför detaljplanen stora negativa 
konsekvenser. 
 
Det kan ifrågasättas vilka kvaliteter resterande ytor kommer att ha efter 
projektets genomförande. Tillgången och närheten till centrala rekreationsytor 
med kulturhistoriskt värdefulla inslag är och kommer på sikt fortsätta att vara 
en mycket viktig tillgång för såväl Ängelholms invånare som besökare till 
kommunen. Ett bevarande av Pytteobrområdet är en förutsättning för den 
övriga stadens fortsatta utveckling och attraktivitet. Genom att bevara den här 
typen av grönområde frigörs också andra ytor av lägre kvalitet för framtida 
exploatering. Rekreationsområdet är unikt för Ängelholm och en förutsättning 
för kommunens tillväxt och utveckling. Även Pyttebron manifesterar en 
historisk utveckling och förtäljer en viktig del av kommunens historia. 
 
Avseende området utanför plangränserna så upptas det i detaljplanen att dessa: 
”påverkas dock positivt av planens genomförande. Planen bedöms medföra en 
minskning av trafiken i centrum, vilket öppnar upp för utvecklingsmöjligheter. 
Ett parallellt arbete pågår där en upprustning av stadsparken ska göras. På så 
vis kan platsen utvecklas med fokus på människan istället för bilar och nya 
mötesplatser kan skapas i staden.”. Vår synpunkt avseende detta är att de 
positiva effekterna utanför planområdet inte är relevant att nämna i det här 
sammanhanget. Resonemanget blir märkligt och inte trovärdigt. Om 
kommunens avsikt verkligen är att minska biltrafiken överlag så skulle inte en 
ny och genare väg genom Ängelholms värdefulla och unika rekreationsområde 
föreslagits. Det blir tydligt att grönområdet och den unika miljön utmed å-
stråket utraderas till förmån för de fordonsrörelser som idag leds genom de 
centrala gatorna i stadskärnan. Att skapa en ny trafikled genom grönstråket 
medför inte bara att det värdefulla och oåterkalleliga området helt förstörs, 
utan också att bilarna fortsättningsvis tillåts ges utökat utrymme i ett av 
Ängelholms betydelsefulla grönområden. Hur ser Ängelholms kommun 
egentligen på hållbarhet och hållbara resor? Utöver det faktum att det 
värdefulla rekreationsområdet förstörs så känns det förlegat och 
bakåtsträvande att år 2021 föreslå en ny trafikled rakt igenom ett centralt 
viktigt rekreationsstråk. 
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Att ta bort ett sådant område för att skapa en trafikled som kommer att öka 
bilanvändandet går inte i linje med kommunala eller nationella hållbarhetsmål. 
 
Vi efterlyser ett tydliggörande avseende vad kommunen har för intentioner 
med platsen, kommer det överhuvudtaget att vara ett realistiskt 
rekreationsområde om detaljplanen blir verklighet? Bullernivåerna kommer att 
öka markant och natur- och kulturvärden kommer att påverkas negativt. 
 
Planen ger inga svar på vilket sätt den negativa påverkan skall motverkas. 
Konsekvenserna på lek och rekreation är svåra att bedöma utifrån den 
nuvarande planen, annat än att de rimligen är mycket negativa. 
 
3.9 Naturmiljö 
Planen kommer medföra att ett område med stora natur- och kulturvärden 
förstörs. Kommunen har inte inventerat naturen tillräckligt även om en 
komplettering bl.a. avseende fladdermöss skett sedan tidigare förslag 
presenterades. 
 
Planen medför att en stor avverkning av träd (inklusive flertalet skyddsvärda) 
behöver ske men där planen inte är tydlig avseende hur stor denna avverkning 
blir. Stora gamla träd kompenseras inte genom nyplanteringar vilket man i 
planen vill ge sken av. Det framstår som lite löjligt att det flera gånger i 
planbeskrivningen skrivs att träd som fälls kan kompenseras med att nya träd 
planteras. Det tar 50-100 år för träd att växa till den storlek som de större 
träden i Pyttebroområdet har. Under den tiden hinner de växter och djur som 
behöver de stora träden dö. 
 
Enligt planbeskrivningen sidan 25 har planförslaget anpassats så att träd 3,4,5,6 
och 7 kan stå kvar genom att gång- och cykelvägen viker av från huvudgatan 
och skapar ett mellanrum mellan gata och GCväg, vilket möjliggör trädens 
bevarande. Detta stämmer inte. Det utrymme som träden får är så smalt att en 
stor del av deras rötter kommer att skadas. Två av dem är dessutom bokar och 
de är mycket känsliga för förändringar i omgivningen. 
 
Utöver träd så medför planen en negativ påverkan på skyddsvärda arter såsom 
fladdermöss och groddjur och där åtgärderna som upptas sannolikt inte 
kommer ge önskade effekter varmed de negativa konsekvenserna blir mer 
vittgående för dessa arter. 
 
Vår bedömning är sammantaget att de negativa konsekvenserna på naturmiljön 
är allt för långtgående och inte kan motiveras. 
 
Kommentar: Vägens dragning är anpassad så att så många bevarandevärda träd som möjligt 
kan stå kvar. Genom att förlägga gång- och cykelvägen på en lägre nivå och därmed minska 
slänterna bedöms de två träden kunna stå kvar.  
 
3.10 Gator och trafik 
Det övergripande resonemanget om att leda motordriven trafik från centrala 
delar i staden genom ett värdefullt naturområde, för att på så vis minska bullret 
och öka trafiksäkerheten i centrum, kan ifrågasättas. Om det är någonstans ett 
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visst buller kan förväntas och koncentreras så är det i stadens mest centrala 
delar, för att på så vis skona värdefulla rekreationsmiljöer. 
 
Angående beskrivningen av den befintliga trafik- och bullerproblematiken på 
de centrala gatorna så kommer inte heller en relativt stor minskning av trafiken 
innebära någon större bullerminskning. En ny trafikled genom Pytteområdet 
skapar inte per automatik trygga och säkra gaturum i den centrala delen av 
staden. Ett attraktivare centrum kan skapas exempelvis genom minskad 
biltrafik överlag i Ängelholm, inte genom att skapa en ny trafikled genom ett 
grönområde. En hållbar stad med bibehållande av viktiga rekreationsstråk bör 
eftersträvas, för att eftersträva kommunens fastställda miljömål. 
 
I enlighet med PBL ska kommunen göra avvägningar mellan allmänna och 
enskilda intressen. I den avvägningen bör det allmänna intresset av en bevarad 
och välanvänd rekreationsyta med höga natur- och kulturmiljövärden vägas 
mot intresset för enskilda som får en genare väg. Det bör tydligt framgå vilka 
som gynnas av den nya vägen och varför det intresset ska väga tyngre än att 
bevara Pyttebroområdet. Det kan tänkas att somliga skulle uppskatta en genare 
väg – men det ska vara tydligt att det sker på bekostnad av Pyttebroområdet 
som värdefullt rekreationsområde. 
 
Kommentar: Planhandlingarna, främst miljökonsekvensbeskrivningen, tydliggör de negativa 
konsekvenserna som är centrera i och i anslutning till planområdet. De positiva effekterna 
omfattas av ett bättre trafiksystem, säkrare stadskärna och minskat buller i stadskärnan. 
 
I enlighet med tidigare anförda synpunkter under avsnitt 2 så är det viktigt att 
detaljplanen säkerställer vägens utformning för att minimera bullerpåverkan 
och i detta eftersträva lägre bullernivåer. Enligt "självförklarande väg" ska man 
utforma vägen efter den hastighet som eftersträvas och nuvarande plan visar 
på en väg som är dimensionerad för 60 km/tim på grund av vägbredd, 
separering av gång- och cykelbanor samt stora korsningsavstånd (Trafikverket; 
Råd för Vägars och gators utformning, 2012:180). Vägen bör utformas och 
dimensioneras för lägre hastigheter än vad som nu är fallet och med detta 
uppnå ytterligare ökad säkerhet och minskad bullerpåverkan. 
 
När det gäller gatans utformning har vi följande synpunkter ang. redovisade 
sektioner: I en av exempelsektionerna redovisas ett avstånd på 1,6 meter från 
körbanans ytterkant till ett skyddsvärt träd. Det framgår inte om det är mätt till 
trädets stammitt, vilket brukar vara det vanligaste. Ett skyddsavstånd på 1,6 
meter är för litet och under rekommendationerna, det krävs ett större avstånd 
för att inte skada rotsystemet. Ambitionen om att bevara skyddsvärda träd är 
god, men föreslaget avstånd som redovisas i sektionerna kommer troligtvis inte 
resultera i att trädet överlever. Det kan därför tänkas att gatans grundläggning 
och tillkommande slänter kommer att ha en större påverkan på naturmiljön än 
vad som hittills uppskattats och redovisats i plankartan. Det är vanligt att 
bevarandevärda träd ges ett skyddsavstånd på minst 10 m från stammitt till 
vägens kant för att säkerställa trädets fortlevnad. Det faktum att det redovisade 
avståndet i ovannämnda sektioner är så lågt som 1,6 meter innebär att man kan 
anta att träden behöver tas bort vid planens genomförande. 
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I sektionerna redovisas inte en gata som är anpassad till omgivningen, utan en 
gatuutformning med stora slänter och en ordentlig uppbyggnad. Sektionerna är 
ett exempel på hur det skulle kunna se ut, men även om sektionerna inte är 
juridiskt bindande så visar de kommunens intentioner och måtten är en 
utgångspunkt för planområdets avgränsning. Med nuvarande utformning 
kommer gatan bli en tydlig barriär i området. Det faktum att även slänter 
planlagts som användningen ”GATA” i plankartan möjliggör att gatan kan bli 
bredare än vad som föreslås i planbeskrivningen. 
 
Kommentar: Eftersom att slänter räknas som en del av gatuområdet måste även slänterna 
ligga inom användningsområdet GATA.  
 
3.11 Hälsa och säkerhet 
3.11.1 Buller 
I tillägg till det som upptas under punkten 2 ovan avseende buller (med fokus 
på bullerpåverkan vid vår fastighet och föreslagna åtgärder osv.) så bedömer vi 
att den totala bullerpåverkan som planen förorsakar och som bullersituationen 
förändras inom områden som idag utgörs av ”lugna rum” och naturområden så 
är vi bekymrade över bullret som den nya vägen kommer att orsaka. Både 
människor och djur kommer att påverkas negativt och det som idag utgörs av 
en fridfull naturmiljö ersätts av något helt annat. 
 
De bullerskyddsåtgärder som föreslås enligt planen är otillräckliga och de höga 
plank som föreslås kommer att bidra till att göra gaturummen fula och otrygga. 
Detaljplanen i stort och bullerutredningen i synnerhet behöver hantera de 
brister som den nu omgärdas utav för att i slutändan säkerställa ett bättre 
underlag avseende bullerpåverkan: 
 
• Bullerutredningen är svårtolkad eftersom endast bullernivåerna 2 m över 
marken visas på kartor. Även bullernivåerna vid högre våningsplan borde visats 
på kartor. Att utredningen säkerställer bullrets utbredning och bullernivåer med 
hänsyn till höjdskillnader, som då inkluderar bullrets utbredning även på högre 
våningsplan, och att detta framgår av kartor – inte enbart 2 m över marken 
som nu är fallet. 
 
• Att bullerutredningen studerar bullernivåerna med hänsyn till 
säsongsvariationer i trafiken (högsäsong / toppar). Bullerberäkningarna är nu 
endast gjorda utifrån de trafiknivåer som är under ett årsmedeldygn. Det är 
troligt att trafiken är högre på sommaren, samtidigt som vinterdäck under 
vinterhalvåret förorsakar mer buller. Därav borde bullerutredningen studera 
även de bullernivåer som blir med hänsyn till säsong. 
 
• Vidare att bullerutredningen upptar bullrets utbredning och bullerpåverkan 
(ekvivalent samt maximalt) för hastigheterna 30 km/h, 50 km/h resp. 60 
km/h. Detaljplanen säkerställer inte hastighetsbegränsningar och vägens 
utformning för att minimera bullerpåverkan och i detta eftersträva lägre 
bullernivåer. I bullerutredningen under punkt 5.1 framgår att beräkningar 
grundar sig på en hastighet om 40 km/h för samtliga vägavsnitt (mua Väg-ID 
3). 
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• Att bullerstudien utökas till att omfatta ett större område så att man ser hela 
de områden som drabbas av ökade bullernivåer, även om inga riktvärden 
överskrids. Inte minst av värde för de områden som idag utgör 
rekreationsområden där skillnaderna blir påtagliga. Området bör utökas och att 
bullerutredningen baserar sig på den metod och modell som används vilken i 
sig medger ett giltigt avstånd upp till 300 meter från vägen (se bullerutredning 
s. 5 pkt 3 Metod) vilket skulle ge en bättre och tydligare bild avseende 
konsekvenserna tillsammans med ovan punkter. 
 
• I bullerutredningen har enbart den nya vägens utretts. De befintliga vägarna 
har inte tagits med och beräknats till målåret, vilket innebär att det inte går att 
se den samlade ljudpåverkan för fastigheterna. En beskrivning av ljudmiljön 
längs ån saknas. Förändringen av bullernivåerna bör således beskrivas även för 
natur- och rekreationsmiljön, inte bara för de enskilda fastigheterna. Det bör 
vidare redovisas vad kommunen har för planer med de restytor som blir kvar 
då de ökade bullernivåerna och den redovisade miljön vid trafikleden tycks inte 
vara utformad eller kunna upplevas som en rekreationsmiljö. 
 
Att bullerutredningen utökas och beaktar det som upptas ovan likväl som 
under avsnitt 2 map. buller är väsentligt för att konsekvenserna och åtgärderna 
avseende bullrets utbredning skall kunna bedömas. Vägens utformning kan 
behöva förändras i nuvarande förslag för att minska den negativa 
bullerpåverkan inom hela planområdet. 
 
Se vidare motsvarande punkt avsnitt 2.1.1 som är mer uttömmande vad gäller 
de synpunkter relaterade till buller som finns på förslaget till detaljplan. 
 
I tillägg till ovan så bör planen på ett korrekt och ärligt sätt tydliggöra det som i 
detaljplanen upptas som förväntade positiva effekter på andra håll och inte 
överdriva desamma. I planbeskrivningen på sidan 28 står ”Den ökade 
bullernivån för naturområden är dock svårare att motverka och får därför 
vägas mot en märkvärt lägre ljudnivå i stadens centrum.” Det är en fin önskan 
att bullernivåerna i centrum ska sänkas påtagligt i och med att trafiken där 
minskar, men människans hörsel funkar inte linjärt. Enligt informationen och 
planhandlingarna kommer trafiken vid Stadsparken att minska till hälften om 
Pytteleden byggs. Det ger inte en minskning av bullret till hälften, utan endast 
med 3 dB och det är en förändring som är precis märkbar för människan. Det 
är detta som borde framgå av planhandlingarna och inte att det är tal om en 
”märkvärt lägre ljudnivå i stadens centrum”. Bullerutredningen har 
kompletterats med området runt Storgatan, Nybron, Stadsparken m.m. och av 
denna framgår att det endast är inom begränsade delar (i huvudsak Storgatan) 
där just märkbart lägre nivåer förväntas uppnås medan den positiva effekten i 
övrigt kan förväntas utebli då den inte blir märkbar för människan (se Bilaga 4, 
Bullerutredning). 
 
Sammantaget är de negativa konsekvenserna avseende buller betydande inom 
planområdet och väsentligt sämre än nollalternativet. De positiva effekter som 
upptas och förväntas uppstå i stadskärnan är inte lika tydligt om de ens uppstår 
så att de blir märkbara. Detta talar tydligt för att nollalternativet är att föredra. 
 
3.11.2 Erosion och stabilitet 
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Förprospektering och genomförd geoteknisk undersökning påvisar endast 
omfattande stabilitetsproblematik likväl som risker för erosion. Krav ställs på 
större förstärknings-/restaureringsåtgärder än förutsett vilket kommer innebära 
kostnadsfördyringar och sannolikt krav på arbete i vatten. Sammantaget påvisar 
endast så här långt genomförd geoteknisk undersökning att ytterligare 
utredningsarbete krävs varmed planförslaget inte grundar sig på väsentliga 
fakta i sammanhanget och med detta utgör ett undermåligt underlag för beslut. 
 
 
Kommentar: Utredningen och planhandlingarna föreslår stabilitetshöjande åtgärder i form av 
spontning. Att det krävs ytterligare utredningar i samband med detaljprojektering och 
genomförande är praxis.  
 
3.11.3 Översvämningsrisk 
Kan bara konstatera att någon skyfallsanalys inte har genomförts där resultatet 
ingår i planens handlingar och därmed att det är svårt att bedöma risken för 
översvämning pga. skyfall. Se s. 7 i PM Förutsättningar och metoder, 
vägutformning, trafik och avvattning. 

 
Kommentar: Översiktliga kontroller har gjorts med program för hantering av skyfall och 
översvämning. Dessa visar tydligt på att det inte finns någon översvämningsrisk, detta beror 
på att vägen ligger på en höjd. 
 
3.12 Konsekvenser 
3.12.1 Luftkvalitet 
Planen upptar endast flyktigt att luftkvaliteten inte bedöms påverkas på sådant 
sätt att miljökvalitetsnormerna riskerar att överskridas. Det framgår inte 
närmare på vilka grunder denna bedömning baserar sig på. 
 
I planbeskrivningen och i Miljökonsekvensbeskrivningen hänvisas till 
luftkvalitetsmätningar som gjorts i Ängelholm (2014 resp 2017) med ett 
resultat som då uppfyllde de nationella miljömålen , med undantag för 
luftpartiklar. Vidare uppges att miljökvalitetsnormema inte riskerar att 
överskridas. Samtidigt konstateras det att trafiken kommer att omfördelas samt 
risk för att trafiken generellt ökar då det blir enklare att ta bilen. 
 
När det gäller omfördelning av trafiken och de förväntade trafikflöden som om 
planen förverkligas ligger precis invid vår fastighet och att vi här talar om en 
betydande trafikökning i vår absoluta närhet så blir denna fråga väsentlig då vår 
hälsa riskerar att påverkas negativt av en försämrad luftkvalitet (inomhus samt 
utomhus). Inte minst förekomsten av PM10 och hur denna kan påverkas i vår 
närmiljö är av intresse. 
 
Vi anser inte att planen på ett tillräckligt tydligt sätt utreder och hanterar 
området luftkvalitet och hur denna kan komma påverkas i vår direkta närmiljö 
såväl ute som inomhus. I tillägg härtill borde effekterna inom de delar som idag 
utgör rekreationsområde belysas närmare. 
 
3.13 Miljömål 
Se synpunkter framförda ovan under punkten 3.3 Miljömål. 
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I tillägg och utifrån det resonemang som förs i planbeskrivningen s. 32 om att 
”Det negativa påverkan på målet av införandet av buller i ett område som idag 
är relativt ostört. Samtidigt kommer bullernivåerna minska i andra områden, 
varpå den generella påverkan på målet ses som positivt”. Detta är ett 
resonemang som inte är trovärdigt då de positiva effekterna avseende buller är 
försumbara om ens märkbara med utgångspunkt i det som påvisas i 
bullerutredningen. 
 
3.14 Ekologiska konsekvenser 
Se synpunkter framförda ovan under punkten 3.9 Naturmiljö. 
I tillägg och utifrån det resonemang som förs i planbeskrivningen s. 33 ”För att 
minimera de negativa ekologiska konsekvenserna ska träd som fälls ersättas i så 
stor utsträckning som möjligt”. Ambitionen att träd skall ersättas är så klart 
bra, men det tar mycket lång tid för nyplanterade träd att växa till sig och med 
detta att det ”gröna tak” som idag upplevs inom området inte kommer att 
upplevas under överskådlig tid. 
 
3.15 Sociala konsekvenser 
I planbeskrivningen på sidan 33 hävdas att planen möjliggör nya mötesplatser 
utanför planområdet, främst i anslutning till Ängelholms stadspark, men det 
finns faktiskt inget i denna plan som garanterar att det utvecklas några 
mötesplatser där. Det finns heller inget som hindrar att de utvecklas utan den 
här planen. Planbeskrivningen hävdar också att växthustomten är under 
upprustning för att skapa nya mötesplatser. Om nu trafiken vid Stadsparken är 
ett problem som försvårar för mötesplatser där, hur kan det då komma sig att 
trafiken inte kommer att bli ett problem för parken på växthustomten? 
Vidare står det i planbeskrivningen att detaljplanen ökar tillgängligheten till 
stationen och havet, vilket ses som positivt ur ett socialt perspektiv. Det 
stämmer inte. Planen ökar kanske tillgängligheten till stationen och havet för 
dem som kör bil, men den minskar tillgängligheten för dem som går och 
cyklar. Den nya bilvägen kommer att utgöra en barriär till olika målområden. 
 
3.15.1 Barnkonventionen 
Av planbeskrivningen s. 6 framgår att ”Kommunstyrelsen beslutade 2019- 10-
16 (KS § 187) att meddela positivt planbesked för Ängelholm 3:28 m fl, uppdra 
åt Samhällsbyggnadsnämnden att pröva planläggning av området samt att 
barnkonventionen och barnperspektivet ska beaktas och dokumenteras i 
planarbetet.”. Barnkonventionen omnämns även på sidan 33. 
Planen innebär att de barn och ungdomar som idag har en säker, bilfri väg 
genom Pyttebroområdet när de ska till skolan (Rebbelbergaskolan, 
Kungsgårdsskolan, Ängelholms Montessoriskola), innebandyhallen, 
tennishallen, scoutgården, stranden med mera förlorar det och i stället ska 
samsas med biltrafiken. 
 
Det framgår inte någon information som styrker att en barnkonsekvensanalys 
genomförts. Detta påtalades redan i samband med samrådet och inga svar har 
getts eller kompletteringar härvidlag har skett. Om det inte har gjorts någon 
barnkonsekvensanalys så behöver det göras. 
 
Kommentar: Den sammantagna bedömningen är att trafiksäkerheten för både bil och 
oskyddade trafikanter kommer förbättras vid ett genomförande av detaljplanen.  
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3.16 Ekonomiska konsekvenser 
Synpunkterna på planen vilka upptas nedan framfördes redan under 
samrådsförfarandet. Det svar som gavs i samrådsredogörelsen är något 
häpnadsväckande då kommunen svarar ”Kommentar: Det bedöms inte som 
rimligt att inom ramen för detaljplanen redovisa dessa kostnader.” (se s. 114 i 
Samrådsredogörelsen). 
 
Om det nu inte enligt kommunen är rimligt att ge svaret på de synpunkter som 
framförts under samrådet i själva detaljplanen så vore det väl rimligt att lämna 
svar på själva frågan i samrådsredogörelsen. Utan svar på dessa frågor så är det 
helt omöjligt att bedöma tillförlitligheten till de bedömningar som gjorts, att 
dessa är fullständiga och heltäckande avseende de kostnader samt investeringar 
som planens förberedelsearbete och genomförande redan har uppbringat eller 
kommer att uppbringa. Det går ej heller att göra en bedömning ställt mot andra 
alternativ. 
 
Synpunkterna och frågorna som tidigare ställts kvarstår således i sin helhet. 
Med de kompletterande utredningar som skett efter samrådet så påvisar de 
väsentligt fördyrande omständigheter inte minst när det gäller geotekniska 
förhållanden som påvisat stora problem avseende stabilitet och erosion. Därtill 
att arkitekttävlingen för den nya bron och resultatet därav inte inväntats och 
där kostnaderna för bron inte kan bedömas. Att planbeskrivningen med dessa 
insikter till trots inte förändrat de ekonomiska konsekvenser och de 
avsättningar som görs är förvånande. 
 
Vi förväntar oss att dessa besvaras under granskningsskedet alternativt 
offentliggörs på annat sätt eller för den delen tillsänds oss direkt. Detaljerna 
behöver inte nödvändigtvis ingå i själva detaljplanen men vi måste delges svar 
på ställda frågor och beredas möjlighet att syna och bedöma de ekonomiska 
konsekvenserna fullt ut. 
 
Synpunkterna och frågorna som vi alltjämt söker svar på följer nedan: 
 
Av planbeskrivningen s. 33 framgår att ”Genomförandet av detaljplanen 
medför investeringskostnader för kommunen i form av anläggandet av gatan. I 
förslag till budget 2021-2023 avsätts totalt 85 miljoner kronor till projektet”. 
Vidare upptas att ”För att säkerställa att goda bostadsmiljöer, med hänsyn till 
trafikbuller, kan kommunen vara tvungna att genomföra och bekosta fönster- 
och dörrbyten. Kostnaden för detta redovisas i bullerutredningen och bedöms 
ligga på ca 8 miljoner kronor”. 
 
Vi bedömer att de redovisade investeringarna / kostnaderna är väsentligt 
underskattade eller att den begränsning som gjorts i tiden ger att den 
sammanvägda ekonomiska konsekvensen inte upptas eftersom de i planen 
enbart upptas avsatta medel för perioden 2021-2023 medan 
genomförandetiden är satt till 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 
 
Vad som är avsatt i en budget för en avgränsad period är i sammanhanget 
ointressant – det är den totala kostnaden och investeringen från start till slut 
som måste presenteras. I en känslig fråga som denna och då de ekonomiska 
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konsekvenserna är betydande så behöver kommunen redan nu komplettera 
och med transparens tillgänglig- samt offentliggöra de fullständiga ekonomiska 
konsekvenserna för projektets genomförande då detta är centralt för 
medborgarnas och de enskildas ställningstagande i frågan. 
Det som kommunen behöver utarbeta och tillgängliggöra är en tydlig bild över 
de sammanvägda kostnaderna / investeringarna omfattandes, men inte 
begränsat till: 
 
• Ackumulerade kostnader / investeringar hänförliga till detta projekt per 
2021-12-31 (från den tidpunkt som arbetet återupptogs efter det att 
Länsstyrelsen upphävde den tidigare planen) med förklarande poster som 
inbegriper: 
o Interna kostnader hänförliga till detta projekt (kostnader för egen personal 
som engagerats vilket är flertalet medarbetare, konferenser, representation, 
utbildning, kommunikation, information m.m.) 
 
Kommentar: De internt fakturerade kostnaderna för detaljplanearbete har till och med 
2021-12-31 uppgått till ca 600 000 kronor.  
 
o Externa kostnader hänförliga till detta projekt (kostnader för 
konsulter/rådgivare, utredningar, planarbetet, marknadsföring, 
kommunikation, arkitekttävling avseende den nya bron m.m.) 
 
Kommentar: De externt fakturerade kostnaderna för detaljplanen (främst 
utredningskostnader) uppgår till ca 1 550 000 kronor. 
 
o Redan gjorda investeringar hänförliga till detta projekt (t.ex. förvärv av 
Kråkan 1) 
 
Kommentar: Köpet av Kråkan 1 kostade 6 750 000 kronor. 
 
• Prognostiserade (kalkyl) kostnader / investeringar för att genomföra och 
slutföra planarbetet till den tidpunkt planen förväntas antas och vinna laga 
kraft (med hänsyn till ev. överklaganden m.m. som kan komma ske): På 
motsvarande sätt bör detta inbegripa förklarande poster som upptar: 
o Interna kostnader (kostnader för egen personal som engageras, konferenser, 
utbildning, kommunikation m.m.) 
 
Kommentar: De interna kostnaderna förväntas bli runt 200 000 kronor inför antagande. 
 
o Externa kostnader (kostnader för konsulter/rådgivare, kompletterande 
utredningar, planarbetet, marknadsföring, kommunikation m.m.) 
 
Kommentar: Inga externa utredningar är planerade innan antagande. En del kostnader, ca 
10 000 kronor kan krävas vid kommande annonsering i tidningen. 
 
o Eventuella investeringar hänförliga till detta projekt som kan krävas under 
det fortsatta planarbetet. 
 
• Prognostiserade (kalkyl) totala kostnader / investeringar hänförliga till själva 
genomförandet om planen antas med härtill förklarande poster på 
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motsvarande sätt – utan någon begränsning i tiden till 2023 utan till slutlig 
genomförandetidpunkt (vilket inte kan antas vara 2023). Detta inbegriper både 
interna och externa kostnader; kostnader för upphandling av entreprenad; 
investeringskostnader för anläggandet av gatan; kostnader för nödvändiga 
åtgärder relaterat till geoteknik; investeringskostnader för en ny bro; kostnader 
för samtliga åtgärder som kan krävas (bulleråtgärder m.m.); fastighetsrättsliga 
kostnader inkl. ev. inlösen och ersättning osv.; kostnader för återställande (t.ex. 
återplantering av träd); ev. ekonomiska risker osv. 
 
• Slutotal av kostnader / investeringar (sammanslagning av samtliga ovan 
poster) 
 
När det gäller de 8,2 MSEK som upptas på s. 16 i Bullerutredningen för 
åtgärder på fastigheter enl. tabell 5 så är det sannolikt orimligt att förslita sig på 
rent schablonmässiga kostnader och med tanke på att det i många fastigheter 
kommer att krävas specialanpassade och ej standardmässiga lösningar så är det 
rimligt att anta att denna kostnad kommer att bli väsentligt högre. Detta måste 
således utredas, och det borde rimligen redan varit gjort redan i det här skedet, 
för varje berörd fastighet och åtgärd. 
 
Att fullständiga kostnader och investeringar redogörs för måste vara en 
självklarhet och att inget i detta undanhålls – annars går inte de ekonomiska 
konsekvenserna att bedöma. Välinformerade invånare ges en helt annan 
förutsättning att ta ställning i frågan. 

 
Kommentar: Den totala kostnaden beräknas till 100 miljoner kronor i detta läge. 
 
3.17 Miljökonsekvensbeskrivningen 
När nollalternativet och planförslaget jämförs i MKB:n är det tydligt att 
planförslaget innebär stora försämringar och negativa konsekvenser i många 
avseenden. Detta borde vara tillräckligt för att lägga ner planen. 
 
3.18 Inte tydligt bästa eller enda alternativet för att uppnå syftet 
En alternativredovisning är viktig att redovisa i planbeskrivningen, den ska på 
ett tydligt sätt redovisa vilka andra alternativ som utretts och motivera varför 
de valts bort. Även om den reviderade planen nu summariskt beskriver de 
olika alternativen och utredningarna som gjorts så är det med hänsyn till alla de 
negativa konsekvenserna som planen medför inte tydligt att Klippanvägens 
förlängning är det bästa alternativet för att uppnå syftet. I jämförelsen avfärdas 
t.ex. alternativet med förbindelse Varvsvägen / Boställsgatan utifrån bl.a. 
kostnad där det alternativet sägs kosta 214 MSEK jämfört med 100 MSEK för 
Klippanvägens förlängning. Det finns inga underlag som underbygger detta 
och ställda frågor under samrådet kring hela kostnaden för Klippanvägens 
förlängning har aldrig besvarats där betydande fördyringar nu är att vänta med 
hänsyn till ny bro, tillkommande utredningar som måste genomföras, 
nödvändiga åtgärder pga. geotekniska förhållanden m.m. Det är ej heller 
möjligt att bedöma alternativen utifrån dess förväntade effekter avseende 
strandskydd, miljökonsekvenser (buller, stadsbild, rekreation), riksintressen för 
naturvård och rekreation), kultur- och miljövärden, djurliv osv. 
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Kommentar: Det är inte bara på grund av kostnaden som alternativet avfärdats. 
Alternativet ger inte samma effekt på trafiken i stadskärnan och skulle innebära större 
skada på naturvärde och trädfällning än den nu föreslagna detaljplanen.  
 
Utifrån avsiktsförklaringen från 2019 så eftersträvas en långsiktigt hållbar 
lösning likväl som att det förkunnades att ”gröna områden är viktiga i 
stadsbilden”. Detaljplanen emotser inte dessa intressen utan motverkar 
desamma. 
 
Kommentar: Synpunkter är noterade. 
 
Privatperson, 2021-12-13 

Målet för folkhälsopolitiken är ”att skapa samhälleliga 
förutsättningar för 
en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen”. Enligt 
Folkhälsomyndigheten bör nårbarhet till natur ligga inom 
ungefär 300 meter för att människor ska vara beredda att 
regelbundet besöka det. Framför allt har närheten betydelse för 
barn, äldre, sjuka och för personer med funktionsnedsättning. 
Pyttebroområdet är ett nåbart, etablerat, älskat och använt 
område av otroligt många kommuninvånare för bl.a. fysisk 
aktivitet, rekreation, hobbyverksamhet och barnomsorg - fritt 
från buller och bilar. Området är idag unikt och går inte att 
ersätta med något annat inne i centrala Ängelholm. Att bygga 
en stor genomfartsled för bilar genom detta område skulle 
resultera i en stor negativ påverkan på grönområdet. 
Pyttebroområdet mister sin unikhet och blir inte längre lika 
attraktivt och därmed inte längre lika användbart och tillgängligt 
vilket i slutändan påverkar folkhälsan i kommunen negativt. 
 
Kommentar: Synpunkten noterad. 
 
Ängelholm-Skäldervikens Segelsällskap, 2021-12-13 

Bakgrund 
Ängelholm-Skäldervikens segelsällskap (ÄSSS) är tacksamma för att våra 
synpunkter hörsammades i samrådsskedet. Förprojekteringen med stödmurar, 
en ny dragning av GC-väg och bilväg för att undvika konflikter med båthusen 
har mottagits positivt av ÄSSS. 
 
Anledning till synpunkter i granskningsskedet 
Enligt förprojekteringen på sidan 3 finns en ny vinklad gångväg och trappa 
som ligger i anslutning till gaveln på den nordvästra raden av båthusen. Denna 
placering är olycklig av flera skäl enligt vår bedömning. Dels förhindrar 
placeringen framkomligheten för våra arbetsfordon (transporter till och från 
bryggan mellan båthusen och stödmuren), dels förhindrar trappan 
tillgängligheten till de västra båthusen i raden. Dessutom försvårar placeringen 
för gående längs bryggan från att enkelt ta sig upp till CG-vägen när man 
kommer promenerande från växthustomten och västerut. 
 
Förslag 
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Vi bedömer att man borde kunna undvika dessa hinder genom att flytta denna 
vinklade gångväg och trappa ca 10-15 meter västerut. Se bilaga 1. 
 
Kommentar: Synpunkten noteras och tas med i det vidare arbetet med detaljprojektering.  
 
Fastighetsägare Isbjörnen 7, 2021-12-13 

Klippanvägens förlängning genom Pyttebro-området är en 
dålig, kortsiktig lösning som kommer att leda till två trafikerade 
leder i 
Ängelholms centrum. 
Att planerna på Klippanvägens förlängning inte redan är 
skrotade är förvånande när det i media talas om 
klimatförändringar och miljöförstöring varje dag. 
Oskyddade trafikanter kan nu förflytta sig genom ett lugnt och 
fridfullt område utan störande biltrafik. 
Även om en ny gång- och cykelväg utformas enligt alla konstens 
regler blir det inte lugnt och fridfullt att färdas där när färden sker 
längs en väg som trafikeras av bilar, bussar och andra 
motorfordon. 
Kommunen har inte gjort tillräckliga utredningar av 
intressantare, långsiktiga lösningar, som t ex en ringled, eller 
åtgärder som gör att det inte behövs några nya bilvägar alls. 
Båda delar är modernare, trevligare och hälsosammare 
lösningar för de boende i Ängelholms stad. 
 
Kommentar: Alternativa lösningar finns redovisade i planbeskrivningen och 
miljökonsekvensbeskrivningen. Kommunen bedömer att Klippanvägens förlängning är den 
bästa lösningen för att minska trafiken i stadskärnan.  
 
Fastighetsägare Staffliet 1, 2021-12-13 

Bortsett från att ett naturområde i centrum försvinner för att en 
ny väg ska dras fram, eftersom kommunen tillåter alltfler 
bostäder på omorådet Parallelltrapetsen och på 
Sockerbruksområdet/Stationen i hopp om nya skattebetalare, 
så offrar man befintliga husägares mående. Jag är orolig för att 
en rondell som kommer ligga i direkt anslutning till min bostad 
(Staffliet 1) kommer att leda till att vi dels får en oacceptabel 
ljudnivå med bilar som retarderar alt accelererar i rondellen, 
dels att ljuskäglorna från bilarna kommer att störa visuellt, då 
det blir ett helvetes ljusspel varje gång en bil snurrar runt i 
rondellen. 
Att anlägga en bilväg längs Rönneå. Den växtlighet ger lugn för 
invånarna, men för all del, ta inte hänsyn till den befintliga 
bebyggelsen och de som bor där, utan gynna bara de som 
flyttar in i låglänt område nere på Paralelltrapetsen och på 
stationsområdet/Sockerbruksområdet. Vad tror ni händer med 
oss när ni vill stänga av biltrafiken längs järnvägsgatan och 
istället öppna upp en ny väg som går bakom Friskis& Svettis 
och kommer ut vid Sieversgatan/Spårgatan för att i en rondell 
anslutas till Reningsverksvägen? All den trafik som ska köra 
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kommer att därmed köra förbi vårt hus - allt ljud, alla ljuskäglor. 
Ni driver mig bort från mitt hem. Vad kan ni göra för oss, om ni 
går vidare med det här projektet? 
 
Kommentar: Inom ramen av detaljplaneprocessen har utredningar för både trafik och buller 
tagits fram och planförslaget har anpassats efter dessa. På så sätt bedöms bullernivåer 
understiga gällande riktvärden.  
 
Privatperson, 2021-12-13 

Jag godkänner inte detaljplanen.  
 
Kommentar: Överklagande av detaljplanen kan ske först efter att detaljplanen fått ett 
antagandebeslut. 
 
Privatperson, 2021-12-13 

Varför väljer nu att vägen ska gå där ni nu planerat den? Varför 
kan man inte leda om trafiken runt sjukhuset, förbi 
järnvägsstationen och sedan mot havsbaden. Då minska 
trafiken i stan. Ni skriver att den nya vägen kommer göra att 
pyttenbron och det naturområdet kommer påverkas extremt 
mycket, att bullernivån kommer öka drastiskt och att trafiken 
kommer öka. Att förstöra det området där folk njuter av att 
vistas, utan bullernivå, är inte en lösning. Jag är byggingenjör 
och ser att det finns andra platser att dra en ny väg än genom 
den delen av stan där pyttebron och natur förstörs. 
 
Kommentar: Syftet är att minska trafiken som idag går igenom stadskärnan. Alternativa 
lösningar finns redovisade i planbeskrivningen och miljökonsekvensbeskrivningen. 
Kommunen bedömer att Klippanvägens förlängning är den bästa lösningen för att minska 
trafiken i stadskärnan. Att leda trafik runt sjukhuset ger inte samma tydliga effekt på 
stadskärnan och Landshövdingevägen är dessutom redan idag hårt ansträngd.  
 
 
Privatperson, 2021-12-13 

JAG GODKÄNNER INTE DETALJPLANEN 
 
Den vägsträckning Klippanvägens förlängning som i planen beskrivs som det 
mest  fördelaktiga alternativet  
att med bil komma till Stationen, Havsbaden/ Parallelltrapetsen och havet är  
anmärkningsvärt.  
Biltrafiken kommer även i fortsättningen gå via Landshövdingevägen, 
Järnvägsgatan och Havsbadsvägen och  
inte omvägen via Klippanvägens förlängning. 
 
Kommentar: Genomförda utredningar visar att föreslagen detaljplan ger goda effekter på 
trafiken i stadskärnan.  
 
Denna nya vägsträckning är ett stort misstag/katastrofalt på många områden 
som  naturförstörelse,  
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buller som påverkar människors välbefinnande och hälsa, barn och ungdomars 
framtid rasering av oersättlig kulturmiljö .  
I planen ingår att avverka 100-åriga träd vilket strider mot all modern 
klimat/miljöforskning som  
de senaste åren förstärkt och påvisat konsekvenserna av sådana handlingar.  
Även  i mindre skala påverkas den biologiska mångfalden där arter riskerar dö 
ut.  
Här borde de lokala Ängelholms politikerna vara en förebild för dagens unga 
och  
ta hänsyn till vad de skrivit på plakat om t ex BEVARA PYTTEBRON ! ! ! 
 
Nu skall då biltrafik införas på en mycket frekventerad trafiksäker tyst cykelväg 
för barn till skolområden, där joggare, flanören med eller utan hund, cyklister 
till och från havet kan njuta av den tysta rofyllda naturnära upplevelsen vid 
denna cykel och gångväg. 
 
”Fridays for future” kan väl inte ha gått de styrande partierna spårlöst förbi? 
Den yngre generationen använder sig av cykel lågcyklar elsparkcykel eller åker 
kollektivt. 
 
Ny teknik kommer ta fram andra sätt att färdas på än med bil och därför 
behövs ingen ny bilväg här. 
Det är de oskyddade trafikanterna som måste skyddas inte en ny väg för 
bilarnas framfart. 
 
En ny bilväg parallellt med Havsbadsvägen löser inte trafikproblemen till och 
från centrum för besökare dit.  
En stor byggarbetsplats kommer att finnas vid Parkskolan så en lugnare 
stadspark kommer inte att. finnas på mänga ar framöver.  
Många företag föreningsverksamheter och affärer finns intill Havsbadsvägen 
och då kommer vägen över Nybron  
även i fortsättningen vara ett bättre alternativ att färdas på.  
Den nya bilväqen kommer att förorsaka stor skada för människor och 
fastigheter i närområdet kring den nya vägen.  
Buller och vibrationer kommer att påverka hus och de boendes hälsa.  
Inga bullerplank i världen kan ta bort trafikljuden som främst märks i 
utomhusmiljön och  
det är flerfamiljshus och villor som berörs.  
 
Kommentar: Bullerutredningar är framtagna inom ramen av detaljplanen som visar på goda 
möjligheter att uppnå riktvärden för buller. 
 
Daghem och scoutstuga berörs och för deras del är utomhus miljön 
synnerligen viktig, speciellt för barnen att få vistas i en rofylld utemiljö med 
naturen alldeles inpå. Det påverkar barnens hälsa och utveckling positivt och 
här skall då enligt plan bullerplank fä sättas upp, 
 
Den nuvarande cykelleden är uppbyggd på en smal banvall som på flera ställen 
inte är dimensionerad för den belastning  
sorn en bilväg med tung trafik skall klara. Utfyllnader/spontning vid flera 
ställen där nivåskillnaderna är stora eller  
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på en lång sträcka där vägen kommer att gå alldeles vid åkanten mot 
Reningsverksvägen.  
Har inte komrnunen lärt av sättningar som förekommit vid tex Kristian 11: 
väg.  
Här skall vägen byggas alldeles vid åkanten.  
De geotekr1iska undersökningar som gjorts kan inte förutsäga de problem som 
kan uppstå vid förstärkningen vid åkanten  
som här måste göras.  
Arbeten som måste ha andra myndigheters godkännande.  
Och hur är det med strandskyddet ?  
Hönr1eä omfattas av riksintresse för friluftsliv enl miljöbalken.  
Bilvägen här förorsakar skada på friluftsliv, djur och natur.  
Även nära turistomräden som Hembygdsparken och Tullakrok förstörs av 
trafikljuden.  
 
Kommentar: En geoteknisk undersökning är genomförd och föreslår åtgärder för att 
säkerställa god stabilitet. Detaljplanen bedöms inte medföra några stora negativa 
konsekvenser för riksintressen.   
 
 
Kulturmiljön 1700-tals huset med tillhörande trädgård, Vattenhästen och den 
100-år.iga Pyttebron kommer att rivas.  
OK huset får stå kvar men till vilket pris.  
Detta ornråde är Ängelholms kulturhistoria och ett oersättligt område som går 
förlorat för all framtid för att en bilväg skall fram.  
Detta område är Ängelholms själ och hjärta. Otroligt korkat att förstöra.  
 
Ingen redovisning är gjord av hur mycket det nya projektet kostat i dagsläget.  
Att som i ett delfröslag till ny vägsträckning efter Järnvägsmuseet ut mot 
Sibirientunneln där det redan finns en bred och på vissa ställen asfalterad 
cykelcäg kan inte kosta på lång som Pytteleden. 
 
Kommentar: Projektets genomförande bedöms kosta ca 100 miljoner kronor.  
 
Sibirientunneln där det redan finns  
en bred och på vissa ställen asfalterad cykelväg kan inte kosta på lång väg som 
Pytteleden  
Byggs en fortsättning på denna väg som börjar vid Havsbadsrondellen (de 
finns de som redan kör här med bil)  
kan skattemedel sparas.  
Även om här också behöver fällas en del träd är det inte inom Kronoskogens 
område vägen kan också byggas  
närmre Järnvägsspåren där träden är yngre. 
 
lnget kultur-eller villaområden finns här och inga barn eller vuxnas 
välbefinnande och hälsa påverkas av denna nya väg som  
kommer att avlasta Havsbadsvägen och då också centrum.  
Tänk om, tänk realistiskt och låt våra skattepengar gå till angelägnare ändåmål. 
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Kommentar: Alternativa lösningar finns redovisade i planbeskrivningen och 
miljökonsekvensbeskrivningen. Kommunen bedömer att Klippanvägens förlängning är den 
bästa lösningen för att minska trafiken i stadskärnan.  
 
 
Vi behöver BILFRIA stråk 
 
Blir ett intrång i vår stadsmiljö där bla grönområden och djurlivet ska bevaras. 
Negativ miljö och hälsopåverkan framför allt för boende i området. 
 
Stadens livsnödvändiga gröna puls / stråk över Rönneå för gående och 
cyklister.  
För att sdean välja åt vilket väderstreck man vill fortsätta i… 
INGEN PLATS för biltrafik = inte många meter mellan Rönneå och 
tomtgränserna. 
Pyttebron nyttjas nästan alla dygnets timmar ..bla av barn i alla åldrar 
(förskola/skola) 
Rastning av husdjur, ta sig till och från jobbet, handla om man inte har bil, 
besöka bla Hembygdsparken, UpZone, Tullakrok och Rebbelberga mm, div 
idrottsföreningar som tränar där, 
Engelholms Vandringsförening passerar där flera gånger i veckan. 
 
För äldre och handikappade är det en skön, lugn och svalkande oas. 
Den lummiga och natursköna leden längs Rönneå tar oss vidare till stranden, 
havet, hamnen och skogen. 
Pyttebron och Pytteleden är GULD värd. 
Kommunen säger och skriver i ALLA sina inlägg att de vill minska trafiken i 
och genom stan. Jag/vi får inte ihop den ekvationen. 
Det kommer bli ännu VÄRRE om ev Klippanvägens förlängning och 
kommunhuset med alla sina verksamheter med många anställda och besökare 
till kommunhuset ska köra igenom stan. 
 
Kommentar: Syftet med Klippanvägens förlängning är att leda trafiken bort från 
stadskärnan och minska trafikbelastningen på främst Skolgatan och Nybron. 
Trafikutredningarna visar att ett genomförande av detaljplanen ger god effekt på 
trafikminskningen.  
 
Om POLITIKERNA TÄNKER OM och VERKLIGEN BRYR SIG så bygg 
inte en stor arbetsplats som ett stadshus i stationsområdet då det genererar mer 
trafik. 
 
Bygg istället Campus Ängelholm och annan skolverksamhet och tex en 
kosertsal/hall på gamla Tekniska kontorets / Batterifabrikens parkering. Då 
behöver vi verkligen fortsätta och ha Pytteleden och Pyttebron BILFRI för alla 
barn och ungdomar och för ALLA andra såklart. 
Behöver då inte flytta bussterminalområdet till en betydligt mindre yta och 
inkräkta på järnvägsparen. 
.  
Järnvägsområdet kräver sina ytor med bl a hållplatser för de gröna bussarna, de 
gula bussarna, för ersättningsbussarna samt handikapp p-platser, hämta upp & 
släppa av platser, taxi platser, färdtjänst, bärgare, utryckningsfordon, pumpa 
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däckmöjligheter, cykelplatser, elcykel & elbil platser, Pyttetåget och att gående 
samt cyklister har en SÄKER och LUGN och TRYGG miljö att vistas i. 
 
Kommentar: En placering av stadshusen på Tekniska kontorets eller Batterifabrikens 
parkering bedöms inte påverka trafikflödena nämnvärt och hanteras inte inom ramen av 
denna detaljplan.  
Placeringen av busstorget hanteras inte inom ramen av denna detaljplan men 
dimensioneringen av nytt busstorg har utretts, där man även har tagit höjd för framtida 
trafikökning. Det kanske upplevs litet jämfört med befintligt busstorg, men befintligt 
busstorg är överdimensionerat och tar upp mer yta än vad som behövs. Strukturen på 
Stationsområdet var bestämt innan man beslutade att lokalisera nytt stadshus där. Flytt av 
busstorg föranleds alltså inte av stadshusets placering, utan planeras att ske oavsett. 
 
Risk för kaos, försämrad punktlighet och olyckstillbud. 
Säkerheter, tryggheter och framkomligheten för bl.a. pendlare och passerande 
och busschaufförer måste ju komma i första hand!!! 
Många ängelholmare vill fortsätta och ha en småstadsidyll med dess anda, 
charm, öppenhet och välkomnande som många andra städer söker och strävar 
efter. 
Fördärva INTE Järnvägsparken genom att minska dess yta…den är mycket 
omtyckt, uppskattad, välbesökt och numera världskänd i och med 
Kattegattsleden.  
Bahnhofs parkering kan bli en FÖRLÄNGNING av Järnvägsparken med t ex 
ute-väntsplatser, lekplats, ute-gym, hundrastgård, SKOLGÅRD och food 
trucks. 
En stor arbetsplats som kommunen skulle annars kunna byggas vid ev 
kommande pågatåg station söder som Ängelholm som även RögleBK hade 
önskat. 
Eller enklast och minst uppseendeväckande BARA bygg (på höjden=populärt i 
stna) mer eller mindre på BEFINTLIG PLAST, 
Som nästan alla ängelholmare TYCKER OCH VILL. 
 
Kommentar: Frågorna kan inte hanteras inom ramen av denna detaljplan. 
 
Ängelholms centrum har och har haft div vägarbeten och mycket tungtrafik bla 
pga div 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. 
¼ av ett liv kommer vi som bor i centrum ha tungtrafik och vägarbeten in på 
husknuten i vår närmiljö.  
Många av förslagen kommer INTE från oss som bor i centrum…FÖR VI 
VET HUR BRA DET REDAN ÄR. 
 
Varför tror ni 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 storstadspult som många andra orter har. 
Vi GILLAR/ÄLSKAR görnskan, öppenheten, välkomnandet, lugnet, friheten, 
småstadsidyllen, atmosfären, skogen, naturen, hamnen, stranden, havet och alla 
GÅNG & CYKELSTRÅK inkl Pyttebron. 
Ja listan kan göras lång… 
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FÖRSTÖR INTE DETTA FÖR OSS OCH KOMMANDE 
GENERATIONER I ÄNGELHOLM. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad.  
 
Privatperson, 2021-12-13 

Jag godkänner inte detaljplanen.  
 
Kommentar: Överklagande av detaljplanen kan ske först efter att detaljplanen fått ett 
antagandebeslut. 
 
Privatperson, 2021-12-14 

Jag godkänner inte detaljplanen. På grund av anslutning till Garvaregatan. 
 
Kommentar: Överklagande av detaljplanen kan ske först efter att detaljplanen fått ett 
antagandebeslut. 
 
Fastighetsägare till Aspen 2, 2021-12-14 

Jag godkänner inte detaljplanen.  
 
Kommentar: Överklagande av detaljplanen kan ske först efter att detaljplanen fått ett 
antagandebeslut. 
 
Fastighetsägare till Alen 2, 2021-12-14 

Undertecknad, fastighetsägare till Alen 2, lämnar härmed följande synpunkter 
på det utställda detaljplaneförslaget enligt ovan. 
 
Jag hemställer att detaljplaneförslaget avvisas i sin helhet då det generellt, vid 
ett genomförande, åstadkommer stor skada på det grönområde som den 
föreslagna vägen, Klippanvägens förlängning avser. 
 
Länsstyrelsen i sitt samrådsyttrande har angivit (Samrådsredogörelse sid 8) att 
olika lokaliseringsutredningar inte föreligger. Det vill säga kommunen har inte 
angivit att det endast föreligger ett alternativ för dragning av trafiken för att 
reducera trafiken kring Östergatan-Skolgatan. Sådana alternativ föreligger, där 
et stort antal ängelholmare visat att det är möjligt att dra väg söderifrån via 
Kulltorp eller norrifrån. Denna trafik avser då väsentligen persontrafik till 
Havsbadsområdet och pendlartrafik till Ängelholms station. 
 
Kommentar: Planhandlingarna har kompletterats med alternativa lösningar. Länsstyrelsen 
har inte längre detta i sitt yttrande. Att dra en väg söderifrån och/eller norrifrån ger inte 
samma effekt i stadskärnan och bedöms vara kostsammare och kräva större inverkan på 
naturvärden. 
 
Distributionstrafiken för att försörja handeln i centrum måste likväl in till 
centrum på ett eller annat sätt. 
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Beträffande strandskyddet i området har MÖD i mål P 12200-19 fastslagit att i 
området 100 m söder Pyttebron föreligger särskilda skäl att upprätthålla 
strandskyddet. Frågeställningen var i och för sig annorlunda då det målet avsåg 
bebyggelse intill å-kanten men anläggande av en väg intill åkanten får också 
anses som en byggnation. 
 
Regeringen och Centerpartiet har överenskommits om ett förändrat stranskydd 
som enligt media innebär ett uppluckrat strandskydd i glest befolkade 
områden, medan dt skall skärpas i urbana miljöer. Det finns anledning att ta 
hänsyn till inkommande lagstiftning i detta avseende. 
 
Den nära naturen kring ån i detta område kan sägas börja vid Ängelholms 
station och löpa längs Rönneå parallellt med denna fram till Nybron, vidare till 
Pyttebron och längs ån till avfarten mot Reningsverket, dvs 
Reningsverksvägen. 
 
För de bostadsområden som ligger i anslutning till nämnda natur utgör 
grönområdet längs detta område ett starkt intresse och möjlighet till rekreation. 
Det framgår klart av ingressen till planbeskrivningen att stor åverkan/fällning 
av stora träd behöver ske för att kunna dra vägen. Det är ett vetenskapligt 
faktum att det är de närliggande gröna områdena som utgör den bästa 
avkopplingsmiljön för människor. Att då avverka detta område är totalt 
felaktigt. Områdena inom 5 minuters promenad från bostaden är de viktiga 
områdena, inte områden som ligger kilometervis bort. 
 
Planförslaget innebär att hela grönområdet från Pyttebron till 
Reningsverksvägen kommer att bli obrukat som grönområde eftersom man 
inte enkelt kan nå detta. Vem vill riskera livet för att korsa en trafikerad led för 
att komma till sin natur? Speciellt avser detta i morgon och kvällstrafik, samt 
under sommartrafik när badgästerna söker sig till camping och Havsbaden. 
 
Kommentar: Längs med sträckan kommer det finnas möjlighet att på ett säkert sätt ta sig 
över gatan. 
 
Boende i närområdet avskiljs alltså från sitt grönområde. 
 
Den nuvarande promenad och cykelvägen, Pytteleden utgör ett väsentligen 
bilfritt stråk via Reningsverksvägen till strandområdet vid Klitterhus. Att 
därmed enligt förslaget införa en mängd trafik med trafikanslutningar i konflikt 
med varandra, strider mot allt förnuft. Modern stads- och trafikplanering skall 
undanröja sådana konflikter. 
 
Beträffande utredning kring närvaro av fladdermöss så visar utredningen att 
det finns 8 olika fladdermössarter i området. Det sägs också i utredningen att 
fladdermöss störs av elektriskt ljus. Emellertid räcker det inte med att rikta 
vägbelysningen eftersom bilbelysning/strålkastare kommer att förekomma 
dygnet runt och vara speciellt störande under dygnets mörka timmar, dvs 
under fladdermössens födosöksperiod. Fladdermössen kommer uppenbarligen 
att väsentligen störas, vilket är lagstridigt. 
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Kommunen anser att skydd kan anläggas med nyplantering av skyddande 
växtlighet, växtlighet som i dag utgöres av stora äldre träd som vid exploatering 
måste tas bort. För övrigt föreligger i dag väster om båtplatsen ett parti utan 
skyddande växtlighet eftersom den gamla banvallen stryker nära ån och inte ger 
utrymme för större växtlighet. 
 
Kommentar: Utredningen om fladdermus innefattar en del åtgärder som måste komma till 
stånd för att minska påverkan på djurlivet. Detta innefattar särskild ljussättning, 
återplantering och uppförande av ljusskyddande plank eller vegetation.  
 
Nyplantering ger föga effekt förrän efter flera decennier. 
 
Det lagda förslaget innebär också att Garvaregatan skulle öppnas upp för 
genomfartstrafik mellan Idrottsgatan och den föreslagna nya vägen, vilket 
innebär att den nuvarande säckgatudelen av Garvaregatan skulle ta emot ett 
större antal fordon per dygn. Detta kan inte vara rimligt för en gata med en 
bredd av endast 6,4 m. Angöring till fastigheterna Alen 1 till Alen 5 och 
Kastanjen 1-4 skulle därmed storligen försvåras. Risken är mycket stor att 
denna lilla smala gata skulle bli en genomfartsgata för lasttrafik mot och från 
Centrum, Storgatsområdet. 
 
Kommentar: Framtagna utredningar visar att den ökade trafiken på Garvaregatan är låg. 
Genomfartstrafik är osannolik då det inte finns någon större tidsvinst att köra där. 
Genomfartstrafik kan dessutom enkelt motverkas med korrekt skyltning.  
 
Kommunen anger i sitt svar på mitt yttrande under samrådet att det är så ringa 
trafik enligt en utredning gjord, att det behöver man inte bry sig om. 
Enligt min mening kommer en stor del av distríbutionstrafiken till och från 
centrum (ICA Supermarket, Systembolaget m.fl.) att söka sig via Garvaregatan.  
 
Att ta vägen via Klippanvägens förlängning västerut till korsningen med denna 
och Havsbadsvägen- nya Industrigatan (för man tänker väl inte döpa om 
Industrigatan till Järnvägsgatan?) tillbaka upp över Nybron när man kan köra 
Garvaregatan och spara 2 kilometer är osannolikt. Distributionschaufförerna 
har ”tajta” scheman och tar den snabbaste och kortaste vägen, 
 
Kommentar: Den närmsta vägen från Klippanvägen till stadskärnan kommer vara via 
Storgatan.  
 
Det ligger inte i modern stadsplanering att införa genomfartstrafik i befintliga 
eller framtida bostadsområden. Det föreligger risk att trafikplanerarna utfärdar 
parkeringsförbud på båda sidor av denna del av gatan till förfång för gäster till 
fastigheterna eller förfång för underhåll av fastigheterna. 
 
Jag hemsäller därför att Garvaregatans öppning mot den föreslagna vägen 
avvisas 
 
Kommentar: Synpunkt noterad. 
 
Privatperson, 2021-12-14 
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Jag är emot Klippanvägens förlängning. 
Jag tycker att man ska använda Banskolevägen och/eller bygga 
en bro över ån från Luntertun. 
 
Kommentar: Synpunkt noterad. 
 
Privatperson, 2021-12-14 

Bara alla kunde förstå .. att riva Pyttebron är ett svek för alla oss 
som röstat NEJ …till Klippanleden i folkomröstningen. 
Och som blev ett NEJ ..i valet. Detta är Ängelholms vackraste 
naturområde och allt ska inte bara handla om bilarnas framfart. 
Det finns så många andra allternativ, som förlängningen av 
Varvsvägen som nås lättare för alla de som kommer från 
Vejbystrand och Skälderviken. Och Båstad , Försöv om vi ska 
tänka längre… 
Gör nu rätt och tänk om . 
 
Kommentar: Alternativa lösningar finns redovisade i planbeskrivningen och 
miljökonsekvensbeskrivningen. Kommunen bedömer att Klippanvägens förlängning är den 
bästa lösningen för att minska trafiken i stadskärnan.  
 
Privatperson, 2021-12-14 

Efter att ha tagit del av det reviderade planförslaget vidhåller jag 
min uppfattning att det i satsningen på Klippanvägens 
förlängning inte finns någon respekt för Ängelholms 
kulturhistoria, överhängande klimathot, människors livskvalitet 
(bl a grönområden och lugn), fauna och flora, och sist men inte 
minst, den demokratiska processen. 
Miljökonsekvensbeskrivningen är fullspäckad med negativa 
konsekvenser vilket borde räcka för kommunens politiker att 
vilja göra om och göra rätt. Det är skrämmande att det 
'arkitektoniska värdet' av en ny bro och därmed ett nytt 
landmärke för staden tycks vara viktigare än att satsa på att 
utveckla Ängelholm till en modern och attraktiv miljöstad att vara 
stolt över. Långsiktiga, klimatvänliga och hälsosamma lösningar 
går att vaska fram om viljan finns!. 
(Yttranden innehåller bifogad fil med yttrande från samrådet, detta har besvarats i samrådsredogörelsen) 

 
Kommentar: Synpunkt noterad.   
 
Privatperson, 2021-12-14 

Det är positivt och glädjande att det har gjorts flera ytterligare utredningar efter 
samrådet. Underlaget från dessa utredningar bidrar till att ge en kompletterande 
överblick av de positiva och övervägande negativa konsekvenserna av 
planförslaget. 
I samrådsredogörelsen framgår det tydligt att kommunen vill minska trafiken i 
stadskärnan, främst på Nybron och runt Stadsparken, för att uppnå en större 
trafiksäkerhet. Trafikutredningarna som har gjorts är framtagna och 
presenterade baserat på att inga andra trafikbegränsande åtgärder genomförs. 
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Konsekvensen av detta är att resultatet av potentiella trafikreglerande ändringar 
som kan leda till minskad buller, ökad trafiksäkerhet och mindre 
miljöpåverkan, inte har presenterats. Det är viktigt att kunna göra en jämförelse 
av möjliga trafikreglerande åtgärder med planförslaget. 
 
Det finns en målsättning att ha en hållbar infrastruktur vilket finns beskrivet i 
kommunens översiktsplan. “För att ha en långsiktig hållbar transportplanering 
krävs ett förändrat synsätt. Goda möjligheter att nyttja kollektivtrafik, gå och 
cykla är målbilden.” För att uppnå denna målbild, är det önskvärt med en 
prioritering och genomförande av nödvändiga förbättringar i kollektivtrafiken i 
Ängelholm framför byggandet av en ny bilväg genom ett centralt beläget 
rekreationsområde. 
 
Den geotekniska utredningen som har genomförts efter samrådet visar att 
stabiliteten utmed stora delar av den gamla banvallen ej är tillräcklig och att 
förstärkningsåtgärder kommer att krävas vid anläggandet av den planerade 
vägen. En uppskattning av tillkommande kostnader bör redovisas. Ytterligare 
miljökonsekvenser av att genomföra de nödvändiga stabilitetsåtgärderna har 
inte beskrivits och bör inkluderas i ett beslutsunderlag inför ett 
eventuellt antagande av planförslaget. 
 
Kommentar: Vid uppskattningen av den totala kostanden på ca 100 miljoner kronor ingår 
stabilitetshöjande åtgärder.  
 
En fladdermusinventering har numera gjorts. Det rekommenderas att man 
avvakta resultatet från pågående fladdermusinventeringar i närliggande 
områden och att en samlad bedömning bör föregå ett beslut i vägfrågan. Det är 
viktigt att kommunen följer denna rekommendation. 
 
Kommentar: Rekommendationen syftat till att innan åtgärder genomförs ska flera 
inventeringar göras för att säkerställa att åtgärderna sätts på platser där de ges mest effekt.  
 
I bullerutredningen redovisar man ett antal fastigheter (22 av 39) där 
bullernivån kommer att överskrida riktvärdet och som behöver någon typ av 
åtgärd. Enligt kommunens översiktsplan ska människan stå i fokus i 
planeringen. Antalet människor som kommer att påverkas negativt i dessa 
fastigheter redovisas inte. Inte heller har man redovisat hur många vuxna 
och barn, som vistas på förskolan och övriga lokaler som kommer att påverkas 
av bullernivåer över gällande riktvärden. De framtida planerna att öka antal 
bostäder i centrala delen av Ängelholm kommer att leda till att ett ökande antal 
människor förnekas möjligheten till en bostadsnära lugn rekreations- och 
naturmiljö om planförslaget genomförs. 
 
Det aktuella området som påverkas av Klippanvägens förlängning omvandlas 
från ett bilfritt rekreationsområde som är säkert för barn till ett område “ mer 
riktat åt biltrafiken och pendling ”. Det är önskvärt att det görs en 
barnkonsekvensanalys eller, om det har gjorts, att 
denna görs tillgänglig.  
 
Kommentar: Syftet är att detaljplanen ska medföra en förbättrad trafiksäkerhet i 
Ängelholm, för såväl bil som oskyddade trafikanter.  
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Fastighetsägare till Kastanjen 2, 2021-12-14 

Jag godkänner inte detaljplanen.  
 
Kommentar: Överklagande av detaljplanen kan ske först efter att detaljplanen fått ett 
antagandebeslut. 
 
 
Privatperson, 2021-12-14 

Jag godkänner inte detaljplanen.  
 
Kommentar: Överklagande av detaljplanen kan ske först efter att detaljplanen fått ett 
antagandebeslut. 
 
 
Fastighetsägare till Eken 6, 2021-12-14 

Jag godkänner INTE detaljplanen och motsätter mig att trafiken 
dras in igenom ett äldre villakvarter. 
Jag motsätter mig att trafiken ska spridas igenom villakvarteren 
istället för att använda de större vägarna som redan idag finns 
och som bebyggelsen är anpassad till. 
Jag ifrågasätter också starkt de uppgifter som framkommer i 
utredningarna där det tydligt och klart inte går att få in de mått 
som angetts och där bilderna är mycket missvisande. 
Kommunen planerar större och större bebyggelse i och 
omkring Ängelholm och jag anser inte att denna lösning är ett 
alternativ som kan tillgodose de behov som föreligger..  
 
Kommentar: Överklagande av detaljplanen kan ske först efter att detaljplanen fått ett 
antagandebeslut. 
Illustrationerna som är framtagna bygger på den förprojektering som är genomförd och finns 
bilagd.  
 
 
Privatperson, 2021-12-14 

Jag anser inte att detaljplanen ska godkännas. 
- Jag anser inte att trafikflödet är i närheten av så dåligt att det 
är befogat, varken att lägga dessa gigantiska summor eller 
förstöra det stadsnära naturstråket. 
- jag vänder mig mot att både boendemiljön och naturmiljön i 
området ska förstöras avseende buller. Det är inte bara det 
direkta gränsområdena som drabbas utan även det omtyckta 
grönområdet Tullakrok kommer drabbas av buller om störning. 
Att bullernivån minskar kring dagens dragning är mindre 
relevant. De som flyttat in i de lägenheterna har gjort så fullt 
medvetna om att de kommer bo rakt utanför en väg. De som 
med denna plan drabbas av ökat buller har bosatt sig i en 
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mycket lugn miljö som kommer förändras drastiskt. 
- Jag anser att man i planen fortfarande inte i tillräcklig 
utsträckning har presenterat hur man ska värna naturmiljön och 
till exempel skydda fladdermössen i området. Området håller 
troligtvis yngelkolonier, dessa måste identifieras innan man går 
vidare så att planen kan anpassas så att kolonin inte påverkas. 
- i planen anser man att endast ett av miljömålen är relevant. 
Ställer mig tveksam till detta då man under punkten "saker 
kommunen kan göra" tar upp ett antal punkter jag inte anser 
man tagit hänsyn till under "ett rikt växt och djurliv"- här ingår 
bevarande av stadsnära natur och att se över översiktsplaner 
med avseende på biologisk mångfald och friluftsliv (även om ja, 
detta är en detaljplan). Planen ligger inte i linje med miljömålet. 
- I övrigt klingar planen dåligt med miljömålen "minskad 
klimatpåverkan" och "friskare luft" då biltrafiken med stor 
sannolikhet kommer öka (enligt planens egen analys). 
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
 
Fastighetsägare Aspen 7, 2021-12-14 

Denna detaljplan tar inte klimatförändringarna och förlusten av 
biologisk mångfald på allvar. Om vi ska göra det kan vi inte 
bygga nya bilvägar genom grönområden. Det är också väldigt 
tråkigt att kommunen håller fast vid uppfattningen att för att 
utveckla ett 
område (Stadsparken) måste ett annat område förstöras. På 
detta sätt utarmas staden. Det går naturligtvis att utveckla 
stadsparken och göra området runt densamma mer attraktivt 
för gående utan att bygga en väg genom Pyttebroområdet. 
 
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB): I jämförelsen mellan 
nollalternativet och planförslaget i MKB:n är det tydligt att 
planförslaget innebär stora försämringar i många avseenden. 
Detta borde vara tillräckligt för att lägga ner planen. 
 
Riksintresse friluftsliv och naturvård - planen kommer att orsaka 
stora skador på riksintressena för friluftsliv och naturvård. 
Strandskydd - min mening är att det inte är förenligt med 
strandskyddslagstiftningen att upphäva strandskyddet i 
planområdet. 
 
Kommentar: Kommunen bedömer att detaljplanens genomförande inte kommer medföra 
någon större negativ påverkan på riksintresset . 
 
Naturvärden och kulturmiljöer: Planen kommer att förstöra ett 
område med stora natur- och kulturvärden. Dels anser jag att 
kommunen inte har inventerat naturen tillräckligt, dels framstår 
det som orealistiskt att det flera gånger i planbeskrivningen 
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skrivs att träd som fälls kan kompenseras med att nya träd planteras. Det tar 
50-100 år för träd att växa till den storlek som 
de större träden i Pyttebroområdet har. Under den tiden hinner 
de växter och djur som behöver de stora träden dö. Vidare 
underskattar man i planen grovt de kulturhistoriska värdena av 
Pyttebron. 
 
Fladdermöss: bedömningen att planförslaget skulle medföra en 
mycket liten påverkan på fladdermössen i området är helt 
orimlig. I fladdermusinventeringen belyses vikten av att 
bibehålla och skapa en grön och tyst korridor längs med ån, 
vilket omöjliggörs om vägen byggs. 
 
Kommentar: Utredningen förslår en rad åtgärder för att minimera den negativa påverkan på 
fladdermössens levnadsmiljöer. Det är viktigt att dessa åtgärder genomförs, vilket framgår av 
planhandlingarna. 
 
Trafik: kommunen borde ha börjat med att pröva vilka 
förbättringar som kan göras kring Stadsparken utan nya vägar, 
t.ex. anlägga cykelbanor längs Nybrogatan och Skolgatan förbi 
Stadsparken. Ett attraktivare centrum kan också skapas genom 
minskad biltrafik överlag i Ängelholm, inte genom att flytta 
trafiken. För att kommunen ska nå sina fastställda miljömål är 
kollektivtrafiken och rekreationsstråk viktiga. En tydlig och högst 
trolig konsekvens av Klippanvägens förlängning blir i stället att 
bilanvändningen kommer att öka i Ängelholm, vilket går emot 
de politiska målen om hållbara resor. En ny vägförbindelse 
genom Pyttebroområdet kommer högst sannolikt att öka 
andelen som tar bilen till områden utanför stadskärnan. 
 
Buller - den tänkta vägen kommer att orsaka ökat buller. Det 
kommer att störa både boende i området, båtplatsen, den nya 
parken på gamla växthustomten, Tullakrok och 
Hembygdsparken, samt åpromenden. De bullerskyddsåtgärder 
som föreslås är otillräckliga och de höga plank som föreslås 
kommer att bidra till att göra gaturummen fula och otrygga. 
 
Växthustomten - växthustomten är under upprustning för att 
skapa nya mötesplatser, vilket är positivt. Men, man måste 
ställa sig följande fråga: Ifall nu trafiken vid Stadsparken är ett 
problem som försvårar för mötesplatser där, hur kan det då 
komma sig att trafiken inte kommer att bli ett problem för 
parken på växthustomten? 
 
Kommentar: Synpunkt noterad. 
 
Privatperson, 2021-12-14 

Nu när det planeras om pytteleden så vill jag trycka på att 
utveckla stadsparken maximalt, genom att: 
-göra Skolgatebiten förbi stadsparken, till en säckgata, det 
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tiotal bilar som parkerar inne på gården av 
"vita huset" kan fortsätta göra så, men resten av trafiken 
försvinner. 
-ta bort bokhäcken helt o nivellera parken mot säckgatan. 
-stäng ner korsningen Skolgatan Östergatan till en 3-vägs 
korsning, vi blir av med stans mest olycksdrabbade korsning. Vi 
slipper "raggarrundor" kvällstid o får lugn trafik dagtid. 
-justera om Östergatan ett par meter västerut så gamla skolan 
kan få en hyfsad entre' och en lagom bred trottoar. 
-utrusta stadsparken med en estrad eller scen för 
Lergöksorkestern eller andra spontana framträdande. 
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Privatperson, 2021-12-14 

Efter att ha tagit del av reviderad Planbeskrivning daterad 8 
oktober 2021 samt svar på eget yttrande i 
Samrådsredogörelse lämnar jag följande synpunkter i 
granskningsprocessen som följer PBL(2010-900) 5kap §7 där 
allmänheten kan yttra sig. 
I mina tidigare synpunkter som bilägges har jag hänvisat till 
Förordningen 2015/216 angående trafikbuller kan jag inte anse 
att ny utredning till fullo klarlägger alla åtgärder utan hänvisar till 
framtida överenskommelser. Likaså kommer trafikbuller öka 
avsevärt där naturen idag präglas av lugn miljö som 
allmänheten så väl behöver. 

 
Beträffande hänvisning till geoteknisk komplettering kan jag inte 
heller finna att den är tillfyllest utan tar upp en del oklara 
antaganden beträffande viss bärighet intill ån. 
 
Kommentar: Inför antagandet har planbeskrivningen tydliggjorts gällande vilka åtgärder som 
krävs för att uppfylla god stabilitet.  
 
Om gestaltning avser den arkitekttävling som först presenteras 
några dagar efter granskningsdatum är denna kommentar till 
mitt tidigare yttrande ointressant. 
Positivt i reviderat förslag är att båthusens bevarande 
tillvaratagits men till viss del på bekostnad av borttagande av 
vackra träd. 
Allmänt kan noteras att denna naturliga vackra miljö så nära 
stadskärnan är svår att finna någon annanstans i landet. 
Anlagda parker har inte den upplevelsen som denna del där 
leden anlägges vilken fått utvecklas naturligt inklusive 
Växthustomten som i perspektivet inte längre blir tyst liksom 
delar av närliggande hembygdspark över ån. 
Utöver ovanstående anser jag redovisad kostnad i jämförelse med alternativ 
inte är relevant med hänsyn till att en del i 
projektet fortfarande är lagt på framtid. 
Liksom i mitt tidigare yttrande anser jag att efter nerlagt projekt 
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2014 och den allmänt negativa inställning i samrådet med 
allmänheten bör projektet pausas för att undersöka fler 
möjligheter till trafiklösning där alla politiska åsikter tas till vara 
och inte som nu baseras på en riktad Avsiktsförklaring. Med fler 
möjligheter avses inte tidigare förslag utan man måste starta 
om förutsättningslöst. 

 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 

 
Svenska byggnadsvårdsföreningen, 2021-12-14 

Pyttebroområdet och Pyttebron är i många aspekter viktigt för Ängelholm, inte 
minst som ett av stadens mest älskade naturområden. 
Både planbeskrivningen och, den inför detaljplaneförslaget framtagna, 
miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) belyser hur detaljplaneförslaget för med 
sig både positiva och  negativa konsekvenser. De positiva dock ser inte alls så 
starka som de negativa. De negativa konsekvenserna fokuserar på det faktum 
att området idag är ett lugnt grönområde som uppskattas av lokalbefolkningen 
som rekreationsområde och för friluftsliv. Utöver detta präglas byn av 
Pyttebron som ses som ett landmärke. 
 
Bron byggdes 1904 för järnvägen Ängelholm - Klippan, som lades ner 1953. 
Den används idag för cykel- och gångtrafik och har ett högt kulturvärde även 
om den inte kvalificerar som byggnadsminne. Dock har regionmuseet bedömt 
att det skulle, ur ett regional perspektivet, vara väl motiverat att 
byggnadsminnesförklara Pyttebron, som man påstår i MKB. 
Planbeskrivningen har ingen större analys av kulturmiljön och konsekvensen 
av sådant kulturvärdefullt landmärke inom planområdet. Detta borde ha 
utvärderats och tydligt belysts i förberedelserna för detaljplanen. 
 
Länsstyrelsen yttrade under samråd att Pyttebron” är enskilt och i sitt 
sammanhang av högt kulturmiljövärde och av betydande allmänt intresse i 
Ängelholm. Länsstyrelsen saknar resonemang och avvägningar för planens 
positiva effekter i relation till den skada som orsakas på dessa 
kulturmiljövärden. 
Kommunen svarade att den ej bedömer bron ha sådant värde. Detta uttalande 
är dock inte styrkt av någon antikvarisk undersökning och bör därför betraktas 
som subjektivt. 
 
Kommentar: Frågan om Pyttebrons kulturmiljövärde har studeras flera gånger. Den 
historiska kopplingen bedöms fortfarande vara viktig och ska bevaras, men den bedöms 
kunna bevaras på andra sätt en genom bron.  
 
 
Länsstyrelsens uttalande bör tas i beaktande och ageras på. 
En folkomröstning har tydligt markerat att invånarna är emot rivningen av 
Pyttebron, och även det generella förslaget för vägen då den kommer att ha 
stora oönskade konsekvenser på kultur, natur och friluftsliv såväl som 
påverkan på generell miljöpåverkan. 
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Det finns idag över 750 underskrifter mot planen och många har yttrat sitt 
motstånd under samråd. 
Det är uppenbart att det inte går att kompensera Pyttebrons historiska värde 
med en ny bro, oavsett hur påkostad den än är. 
Tillsammans med påverkan på grönområdet, där planen är att gå emot de 
generella principerna om att bevara grönområden och värdesätta vegetation 
som de ädelträd som växer längst gång- och cykelvägarna i Pyttebroområdet, 
kommer områdets karaktär att förändras, med trafik, buller och en väg som 
påverkar hur man kan vistas i området. 
 
Detaljplanen uppfyller inte kraven enligt 2 kap. 3 3 § och 6 § pkt1, plan- och 
bygglagen (PBL) då den inte tar hänsyn till den stora negativa påverkan den har 
på varken stads- och landskapsbilden eller natur- och kulturvärdena. 
 
Sammanfattning 
Föreningen yrkar på att Pyttebro ska bevaras av ovan angivna skäl. Bron har 
högt kulturvärde som bär spår av den gamla järnvägsbanan i Ängelholm. Hela 
området är unikt och borde bevaras - det finns säkert annorlunda 
förutsättningar idag efter pandemin, när människor har större flexibilitet i var 
de arbetar och där behovet att transportera sig till arbetsplatsen varje 
morgon är mindre än tidigare. . Behovet av den nya vägen kan vara ändrat i 
nuläget. 
 
Det är helt enkelt inte möjligt att ersätta ett landmärke med ett nytt. Skulle 
någon komma på tanken att ersätta Eiffeltornet med en modernare och större 
struktur och tro att man skulle kunna behålla dess kulturvärde? Det är hur 
viktig en denna bro är för invånarna i Ängelholm och det borde tas hänsyn till 
detta värde i planeringen. En rivning är permanent och bron skulle vara borta 
för alltid. 
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
Privatperson, 2021-12-14 
 
Tyvärr innebär granskningsförslaget inte några större 
förändringar i jämförelse med samrådsförslaget, vilket gör mig 
som verksam inom stadsplanering minst sagt sorgsen. 
Planförslaget innebär fortfarande att det fantastiska och unika 
grönområdet utmed Rönne å inte kommer att kunna bevaras, 
vilket kommer att få en enorm påverkan på upplevelsen av 
staden. Rekreationsområdet är identitetsskapande för 
Ängelholm och extremt betydelsefullt. För mig är det 
karaktäristiska och unika med Ängelholm miljön utmed Rönne 
å. 
 
Ängelholm är en attraktiv stad som naturligtvis ska få utvecklas, 
förnyas och förändras. Samtidigt måste det ske utifrån och med 
respekt för Ängelholms särdrag och kvaliteter. För mig är 
Rönne å och den intilliggande naturmiljön ett sådant värde att 
värna. Genom att realisera planförslaget tar kommunen ett 
strategiskt ställningstagande i en riktning som inte bara förstör 
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befintliga värden, utan också innebär en samhällsplanering som 
för tankarna till 60- och 70-talets bilvurm. Det som talar emot 
förslaget är också den lilla ekonomiska och strukturella vinsten 
kopplat till trafikens framkomlighet. Vanligtvis vill man i 
stadsplanering inte finansiera eller utföra åtgärder som 
förenklar för motorburen trafik i stadsmiljön, utan snarare 
bibehålla eller till och med försämra framkomligheten. Detta för 
att bidra till ett mer hållbart resande och på så vis öka resorna 
med kollektivtrafik. Att städer i olika perioder upplever tätare trafik hör staden 
till och det kan vara ett effektivt sätt att påverka 
invånarnas resmönster. De investerade medlen skulle istället 
kunna göra mer skillnad i Ängelholm genom att användas för att 
upprusta gång- och cykelnät, förbättra allmän plats och ge 
förutsättningar för tätare turtäthet i kollektivtrafiken samt 
upprusta befintliga grönområden. 
 
Delar av de inskickade synpunkterna i samrådet upplevs inte 
ha besvarats, trots tematiseringen, utan endast sammanfattats i 
samrådsredogörelsen. Jag förutsätter att dessa besvaras på 
ett tydligare sätt i granskningsutlåtandet. Det åligger kommunen 
att i granskningsutlåtandet tydligt redogöra för 
ställningstaganden och motivera ställningstaganden som går 
enskilda emot. 
 
Det är överraskande att kommunen i ett så känsligt ärende går 
vidare med planhandlingar som inte besvarar grundläggande 
frågor. Därutöver är det anmärkningsvärt att inkomna 
synpunkter hanteras så summariskt. 
 
Det saknas illustrationer och underlag som på ett tydligt sätt 
redovisar vilka konsekvenser ett genomförande av planen 
skulle innebära. På s. 4 i planbeskrivningen redovisas en 
perspektivbild vid Växthusparken. I plankartan redovisas stora 
slänter inom användningen GATA. För att ge en rättvis bild av 
hur det kan komma att se ut bör perspektivbilder återge de 
slänter som bedöms krävas samt avsaknaden av de träd som 
behöver tas ned. 
 
Kommentar: Illustrationerna bygger på den förprojektering som är gjort. Träd som ligger 
inom GATA är borttagna i illustrationen. 
 
 
Politisk förståelse för de faktiska konsekvenserna 
Jag ställer mig fundersam till om det politiskt finns en förståelse 
för hur stor påverkan ett genomförande av planen faktiskt 
kommer att få. På plats vid Rönne å är det svårt att föreställa 
sig de höga bullernivåer som vägen skulle innebära och den 
enorma förlust det innebär att rekreationsområdet kommer att 
gå förlorat. Miljön utmed Rönne å är en tillgång som är otroligt 
värdefull och som inte kommer att gå att återskapa om vägen 
väl realiseras. Jag hoppas verkligen att det fortfarande finns 
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möjlighet att politiker begrundar konsekvenserna som vägen 
innebär och de värden som går förlorade. 
 
Den unika miljön går förlorad 
Ett genomförande av Klippanvägen skulle innebära att den 
unika miljön inte längre finns kvar. En bilväg genom området 
innebär en barriär i området och för med sig en betydande 
ökning av buller. Perspektivbilderna i planbeskrivningen ger en 
bilden av ett lummigt grönområde där den nya vägen inte 
kommer att ta något större utrymme, men i själva verket så 
kommer grönområdet att försvinna i sin helhet. 
 
Ett föråldrat sätt att trafikplanera 
Det övergripande resonemanget om att leda motordriven trafik 
från centrala delar i staden genom ett värdefullt naturområde, 
för att på så vis minska bullret i centrum, är en märklig 
utgångspunkt som inte stämmer överens med dagens sätt att 
stadsplanera. Om det är någonstans ett visst buller kan 
förväntas och koncentreras så är det i stadens mest centrala 
delar, för att på så vis kunna möjliggöra ett bevarande av 
värdefulla rekreationsmiljöer. 
 
En ny trafikled genom området skapar inte per automatik trygga och säkra 
gaturum i den centrala delen av staden. Ett 
attraktivare centrum kan skapas exempelvis genom minskad 
biltrafik överlag i Ängelholm, inte genom att skapa en ny 
trafikled genom ett grönområde och på så vis uppmana till ett 
ökat bilanvändande istället för att använda kollektivtrafiken. En 
hållbar stad med kollektivtrafik och viktiga rekreationsstråk bör 
eftersträvas, för att följa kommunens fastställda miljömål. 
Kommunen bör fokusera på en tydlig framkomlighetsstrategi 
som prioriterar färdmedel i form av gående, cykel och 
kollektivtrafik. 
 
Planförslaget innebär att bilanvändandet kommer att öka 
I planbeskrivningen klargörs det att en stor risk är att invånarna 
kommer att välja bilen framför kollektivtrafik, vilket är en tydlig 
slutsats av föreslagen lösning. En högst trolig konsekvens är att 
bilanvändningen kommer att öka i Ängelholm, vilket går emot 
de politiska målen om hållbara resor. En ny vägförbindelse 
genom Pytteområdet kommer högst sannolikt att öka andelen 
som tar bilen till områden utanför stadskärnan. 
 
Citat från planbeskrivningen ”Planen bedöms medföra en 
minskning av trafiken i centrum, vilket öppnar upp för 
utvecklingsmöjligheter. Ett parallellt arbete pågår där en 
upprustning av stadsparken ska göras. På så vis kan platsen 
utvecklas med fokus på människan istället för bilar och nya 
mötesplatser kan skapas i staden.” Att syftet är att minska 
buller och trafikmängder i stadskärnan och istället förflytta 
problematiken till grönområdet vid Rönne å är obegripligt och 
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inte politiskt försvarbart. Beträffande de beskrivna positiva 
effekterna utanför planområdet så är det möjligt att skapa en 
god trafiksituation i centrum och trevliga stadsrum utan att 
förändra ett av Ängelholms viktigaste rekreationsstråk. Främst 
handlar det om att skapa och följa tydliga gestaltningsmål för de 
centrala gatorna och utforma gatorna på ett sätt som gynnar 
gång, cykel och kollektivtrafik – det ska bli mer obekvämt att ta 
bilen! 
 
Den beskrivna framkomlighetsproblematiken för fordon i 
centrum bör i förhållande till kommunstyrelsens hållbarhetsmål 
enbart vara positiv, eftersom det ju således innebär att 
invånarna bör föredra kollektivtrafiken framför bilen. De 
miljonerna som en förlängning av Klippanvägen bedöms kosta 
skulle kunna göra bättre nytta i en satsning och utbyggnad av 
kollektivtrafiken samt gång- och cykelvägar, samt upprustning 
av grönområden. Genom det skulle incitamenten att välja 
hållbara transportvägar och färdsätt öka. 
 
Avvägningar i planarbetet 
I enlighet med PBL ska kommunen göra avvägningar mellan 
allmänna och enskilda intressen. I den avvägningen bör det 
allmänna intresset av en bevarad och välanvänd rekreationsyta 
med höga natur- och kulturmiljövärden vägas mot intresset för 
enskilda som får en genare väg. Det bör tydligt framgå vilka 
gynnas av den nya vägen och varför det intresset ska väga 
tyngre än att bevara Pytteområdet. Det kan tänkas att somliga 
skulle uppskatta en genare väg – men det ska vara tydligt att 
det sker på bekostnad av Pytteområdet som värdefullt 
rekreationsområde. 
 
Det kan ifrågasättas vilka kvaliteter resterande ytor vid Rönne å 
kommer att ha efter projektets genomförande. Tillgången och 
närheten till centrala rekreationsytor med kulturhistoriskt 
värdefulla inslag är och kommer på sikt fortsätta att vara en 
mycket viktig tillgång för såväl Ängelholms invånare som 
besökare till kommunen. Ett bevarande av Pytteområdet är en 
förutsättning för den övriga stadens fortsatta utveckling och 
attraktivitet. Genom att bevara den här typen av grönområde 
frigörs också andra ytor av lägre kvalitet för framtida 
exploatering. Rekreationsområdet är unikt för Ängelholm och en 
förutsättning för kommunens tillväxt och utveckling. Även 
Pyttebron manifesterar en historisk utveckling och förtäljer en 
viktig del av kommunens historia. 
 
Kommentar: I avvägningarna mellan enskilda och allmänna intressen måste hänsyn också 
tas till att det även fortsättningsvis kommer finnas god tillgång på högkvalitativa 
rekreationsstråk i närheten, så som Nybroskogen, Tullkrok, Hembygdsparken och 
Kronoskogen. 
 
Vikten av att följa de kommunala målen 
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Kommunen har beslutat om övergripande mål som formuleras 
utifrån fyra perspektiv. Ett av målen är medborgarfokus: 
”Erbjuda öppen kommunal demokrati med bra boende, goda 
kommunikationer, god miljö och god folkhälsa för att få nöjda 
och trygga medborgare” Om det fanns en politisk intention att 
följa detta mål hade en medborgardialog initierats i det här 
fallet. Den tidigare folkomröstningen om Pyttebron hade varit en 
utgångspunkt. 
 
Ett annat mål är ”Effektiva verksamheter – arbeta med 
långsiktig hållbarhet och ett effektivt resursutnyttjande i all 
planering”. Att föreslå en ny trafikled som uppmuntrar till ett ökat 
användande av bilen och som dessutom förändrar ett viktigt 
grönområde kan inte sägas vara ett effektivt resursutnyttjande i 
den fysiska planeringen. Pytteområdet är idag ett välanvänt 
grönområde som används såväl för rekreation som motion. 
Naturen och miljön utmed ån är värdefull ur natur- och 
kulturmiljöhänseende. 
 
Grönstråket försvinner 
Det är viktigt att planbeskrivningen redovisar vad kommunen 
har för intentioner med platsen. Grönstråket försvinner och 
områdets funktion som rekreationsområde förändras markant 
på grund av en ny vägled som blir en avgörande barriär i 
området. Bullernivåerna kommer att öka avsevärt och naturoch 
kulturvärden kommer att påverkas. Det behöver tydliggöras 
att det idag stillsamma parkområdet kommer förändras helt och 
istället bli ett vägområde. 
 
Det blir tydligt att grönområdet och den unika miljön utmed 
åstråket utraderas till förmån för de fordonsrörelser som idag 
leds genom de centrala gatorna i stadskärnan. Att skapa en ny 
trafikled genom grönstråket medför inte bara att det värdefulla 
och oåterkalleliga området helt förstörs, utan också att bilarna 
fortsättningsvis tillåts ges utökat utrymme i ett av Ängelholms 
betydelsefulla grönområden. Utöver det faktum att det värdefulla 
rekreationsområdet förstörs så känns det förlegat att föreslå en 
ny trafikled rakt igenom ett centralt viktigt rekreationsstråk. Att 
ta bort ett sådant område, för att skapa en trafikled som 
kommer att öka bilanvändandet, går inte i linje med varken 
kommunala eller nationella hållbarhetsmål. 
 
Ljudmiljöns betydelse i området 
Fortsatt låga ljudmiljönivåer i Pytteområdet är en förutsättning för att området 
ska uppfylla sitt syfte som rekreationsområde. 
Att skapa en ny trafikled genom Pytteområdet, och på så vis 
leda om en stor mängd biltrafik genom ett viktigt grönområde, 
är att flytta ett problem från ett område till ett annat. Det löser 
inte på något sätt huvudproblemet, vilket är att för många 
ängelholmare tar bilen istället för att utnyttja kollektivtrafiken. Att 
skapa en ny trafikled gynnar ett ökat bilanvändande och leder till 
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högre bullernivåer i rekreationsområdet. 
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade. 
 
 
Fastighetsägare Kråkan 3, 2021-12-14 
 
Jag ifrågasätter starkt det antagande man gör om den framtida 
trafikutvecklingen i stan med stöd av den Trafikplan 2011-2020 
som man hänvisar till i planbeskrivningen på sidan 7. 
Trafikplan 2011-2020 primära syfte är egentligen att påvisa hur 
trafikutvecklingen i centrum skulle utvecklas om man inte valde 
att genomföra Klippanvägens förlängning vid den tidpunkten. 
Av planen framgår det att trafiken skulle antas öka med 
närmare ca 35% i stadens centrala delar och närmare 40% på 
Nybron om man valde att inte uppföra någon broförbindelse. 
Under 2010 uppmättes trafiken till 18600 bilar per dygn, 
nollalternativet dvs utan bro skulle medföra att trafiken år 2020 
skulle öka till totalt 25100 bilar per dygn. I planen hade man 
antaget att relativt stor antal bostäder skulle uppföras, 
tillsammans med att kommunens invånare skulle öka med 400 
personer/år. 
 
Med stöd av detta ställde jag en fråga till Stadsmiljöenheten hur 
stor egentligen trafiken. var på dessa berörda gator och fick 
följande svar. 
 
”Det är lite svårt att ge ett klart svar eftersom att det inte är helt 
tydligt var på respektive väg man har gjort mätningarna. Men 
såhär ser senaste mätningarna ut på respektive väg: 
Mätningarna vi har görs under 1 veckas tid och vid en punkt på 
gatusträckan. Antalet fordonsrörelser kan skilja sig kraftigt 
beroende var på en sträcka man mäter. 
 
· Nybron 2019 – 7050 fordon per dygn 
· Landshövdingev 2019 -3000 fordon per dygn 
· Järnvägsgatan 2019 – 4100 fordon per dygn 
· Danielslundsgatan 2019 (vid brukshundsklubben) – 2500 
fordon per dygn” 
Utan att dra förhastade slutsatser så verkar det till synes som 
om trafiken på aggregerad nivå på dessa fyra gator faktiskt 
minskar rätt dramatiskt sedan 2010 Så talar vi om 1950 fordon 
per dygn(2010 18600 fordon, 2019 16650 fordon). Om man 
jämför med det föreslagna nollalternativet i Trafikplanen från 
2011 så var bedömningen att fordonstrafiken på dessa gator 
skulle öka till 25100 fordon(2020). 
 
Slutsatsen jag drar av detta är att trafiken sedan 2010 fram tills 
2019 har minskat med nästan 10%, men antagandet var en 
ökning med närmare 35%. Ska tilläggas att invånare i 
kommunen har ökat i snitt med 340 st år från 2010-2019. 
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Med stöd av detta är min bedömning att de antagande man gör 
framtiden hittills inte har stämt. Mot bakgrund av att trafiken till 
synes verkar ha minskat så kan jag inte se att det finns 
allmännyttigt intresse för att upphäva strandskyddet. 
 
Kommentar: En viktig aspekt som skiljer Trafikplanen 2011-2020 från dagens 
beräkningar är antalet planerade bostäder i Stationsområdet. Trafikplanen utgick från en 
utbyggnad på 500 bostäder, som ännu inte är färdigställda. I dagsläget planeras det för över 
2000 bostäder i stationsområdet.  
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STÄLLNINGSTAGANDE 

Inför granskning 2 har planhandlingarna kompletterats med följande: 
Plankarta: 

 Planområdet har utökats i anslutning till bron 

 Två parkområden har införts i anslutning till bron 
 
Planbeskrivning: 

 Information om arkitekttävlingen och den nya bron 

 

NAMNLISTA 

Följande sakägare har under samrådet inkommit med synpunkter som ej 
tillgodosetts: 

 Fastighetsägare till Kråkan 4 

 Fastighetsägare till Tallen 5 

 Fastighetsägare till Tallen 7 

 Fastighetsägare till Alen 3 

 Fastighetsägare till Asken 6 

 Fastighetsägare till Kastanjen 4 

 Fastighetsägare till Asken 5 

 Fastighetsägare till Sparven 2 

 Fastighetsägare till Aspen 1 

 Fastighetsägare till Asken 7 

 Fastighetsägare till Domherren 1 

 Fastighetsägare till Kastanjen 3 

 Fastighetsägare till Domherren 11 

 Fastighetsägare till Domherren 12 

 Fastighetsägare till Tallen 6 

 Fastighetsägare till Alen 2 

 Fastighetsägare till Sparven 5 

 Fastighetsägare till Kråkan 3 

 Fastighetsägare till Palletten 2 

 BRF Blåhaken 

 BRF Gustenborg 

 Föreningen Rädda Pyttebroområdet 

 Naturskyddsföreningen Ängelholm 

Följande sakägare har under granskningen inkommit med synpunkter som ej tillgodosetts: 

 Fastighetsägare till Domherren 1 

 Fastighetsägare till Lönnen 8 

 Fastighetsägare till Domherren 12 

 Fastighetsägare till Domherren 11 

 Fastighetsägare till Pannån 6 

 Fastighetsägare till Kastanjen 4 

 Fastighetsägare till Tallen 5 

 Fastighetsägare till Asken 5 och 8 

 BRF Blåhaken 
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 Fastighetsägare till Asken 6 

 Fastighetsägare till Alen 3 

 Fastighetsägare till Asken 7 

 Fastighetsägare till Toffelmakaren 7 och 9 

 Fastighetsägare till Tallen 7 

 Fastighetsägare till Lönnen 7 

 Naturskyddsföreningen Ängelholm 

 Fastighetsägare till Sparven 5 

 Föreningen Rädda Pyttebroområdet – Värna om Ängelholms oaser 

 Fastighetsägare till Tallen 6 

 Fastighetsägare till Aspen 6 

 Fastighetsägare till Staffliet 1 

 Fastighetsägare till Alen 2 

 Fastighetsägare till Eken 6 

 Fastighetsägare till Aspen 7 

 Fastighetsägare till Kråkan 5 

 Fastighetsägare till Boken 2 

 Fastighetsägare till Aspen 2 

 Fastighetsägare till Kastanjen 2 
 

  

BESVÄRSHÄNVISNING 

Besvärshänvisning redovisas i granskningsutlåtande 2.  
 

MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER 

Utlåtande har upprättats av planarkitekt Edvin Hansson 
 
 
 

SAMHÄLLE/PLANENHETEN 
Ängelholm den 22 april 2022. 
 
 
Pernilla Theselius   Edvin Hansson  
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. 
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