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GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

ANTAGANDEHANDLING

SAMRÅDET 
Samrådet redovisas i en samrådsredogörelse daterad 8 april 2019.  

HUR GRANSKNINGEN HAR BEDRIVITS 
Ett förslag till detaljplan har varit utsänt på granskning 10 april till och med 13 maj 2019. 
Förslaget har hållits tillgängligt på www.engelholm.se, på stadsbiblioteket i Ängelholm samt 
i stadshuset. Granskningen kungjordes i Nordvästra Skånes Tidningar 10 april 2019.  

INKOMNA YTTRANDEN UNDER GRANSKNINGEN 
Yttranden utan erinran eller med tillstyrkan har inkommit från:  
 Räddningstjänsten Skåne nordväst, 2019-04-11 
 E.ON Energidistribution AB, 2019-04-11 
 Öresundskraft AB, 2019-05-09 
 Försvarsmakten, 2019-05-13 
 Region Skåne, 2019-05-14 
 
Yttranden med synpunkter eller frågor har inkommit från: 
 Lantmäteriet, 2019-04-18 
 Fastighetsägare till Örnen 1 och 26, 2019-04-28 
 Bjäre Kraft, 2019-05-02 
 Fastighetsägare till Gräsanden 7, 2019-05-06 
 Fastighetsägare till Lommen 7, 8 och 9, 2019-05-12 
 Fastighetsägare till Lommen 6, 2019-05-13 
 Fastighetsägare till Tordmulen 11, 2019-05-12 
 Fastighetsägare till Örnen 1, 26 samt 21, 2019-05-13 
 Delägare till fastigheten Örnen 4, 2019-05-12 
 Naturskyddsföreningen Ängelholm, 2019-05-12 
 Trafikverket, 2019-05-13 
 Inkommen synpunkt, 2019-05-13 
  Länsstyrelsen, 2019-05-15 (förlängd svarstid)  
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 Namnlista, 2019-05-13  
Namnlistan nedan innehåller även en synpunktsskrivelse. Det går dock inte att avläsa om 
de undertecknade på namnlistan har varit införstådda med den skrivelsen. 
- Hyresgäst på Storgatan 4B  
- Hyresgäst på Gasverksgatan 18  
- Hyresgäst på Sandvångsgatan 9  
- Boende på Allmogegatan 109 
- Boende på Allmogegatan 109  
- Boende på Doktorsgatan 8D  
- Hyresgäst på Storgatan 4A  
- Hyresgäst på Storgatan 4A  
- Hyresgäst på Storgatan 4A  
- Hyresgäst på Storgatan 4B  
- Hyresgäst på Storgatan 4A  
- Hyresgäst på Storgatan 4B  
- Hyresgäst på Storgatan 4B 
- Hyresgäst på Storgatan 4B  
- Hyresgäst på Storgatan 6A  
- Hyresgäst på Storgatan 6A  
- Hyresgäst på Storgatan 6A  
- Hyresgäst på Storgatan 6A  
- Hyresgäst på Storgatan 4B  
- Boende på Södra Kyrkogatan 15  
- Hyresgäst på Storgatan 4B  
- Hyresgäst på Storgatan 6B  
- Hyresgäst på Storgatan 6B  
- Hyresgäst på Storgatan 6B  
- Hyresgäst på Storgatan 6B  
- Hyresgäst på Storgatan 6B  
- Hyresgäst på Storgatan 6B  
- Hyresgäst på Storgatan 6B  
- Hyresgäst på Storgatan 6B  
 

 
Sent inkomna yttranden  
 Fastighetsägare till Ludvigaskog 9, 2019-05-14 
 Fastighetsägare till Lommen 5, 2019-05-17 
 
 
Inkomna yttranden redovisas och kommenteras nedan. 

  



   3 (26) 
 

  

MYNDIGHETER  
Länsstyrelsen, 2019-05-15 
Redogörelse för ärendet 
Planförslagets syfte är att pröva möjligheten att uppföra en byggnad för hotell- och 
konferens- samt vårdändamål inom befintligt sjukhusområde. Syfte med planläggningen 
Planområdet omfattar del av fastigheten Ängelholm 3:139 och del av Ängelholm 3:122. 
Det avgränsas av Rönne å i norr, Södra vägen i öst, befintligt sjukhusområde i söder och 
det nya badhuset i väst. Planområdets areal är cirka 7740 kvadratmeter stort. 
 
Nuvarande markanvändning och nuvarande planläge 
Planområdet ligger i centrala Ängelholm vid Ängelholms sjukhusområde intill Rönne å. 
Planområdet är cirka 1,2 ha och avgränsas av Rönne å i norr, Södra vägen i öst, befintligt 
sjukhusområde i söder och det nya badhuset i väst. Aktuellt område omfattas av detaljplan 
för Ängelholm 3:139 m.fl. Detaljplanen vann laga kraft 2015-07-17 med genomförandetid 
på fem år och är därmed gällande fram till 2020-07-17.  
 
Översiktsplan och Länsstyrelsens granskningsyttrande 
Gällande översiktsplan för Ängelholms kommun, Översiktsplan 2035 (antagen 2017) anger 
pågående markanvändning ”bostäder” för området och hela sjukhusområdet anges som 
befintlig bebyggelse i den interaktiva kartan. Rönne å är markerat som ett ”grönt stråk”.  
 
Kommunen bedömer att planförslaget följer översiktsplanens intentioner genom att det går 
i linje med bland annat ett effektivt markutnyttjande, nybyggnation på en central fastighet i 
anslutning till befintlig bebyggelse och infrastruktur samt främjar en blandad 
bebyggelsestruktur i centralorten. 
 
I Länsstyrelsens granskningsyttrande till översiktsplanen framgår att redovisningen av 
miljökonsekvenserna hänskjuts till efterföljande prövningar vid planläggning som berör 
riksintressen, skyddade områden eller där det finns risk för människors hälsa och säkerhet 
avseende bl.a. erosion och översvämning. Översiktsplanen ger inte nödvändig vägledning 
för efterföljande prövning vad gäller vatten- och kustområden och resonemang om hur 
risken för översvämning av Rönne Å ska hanteras kvarstår till efterföljande prövning. 
Kommunen tar fram planförslaget med utökat förfarande. Till planförslaget har 
kommunen upprättat en miljökonsekvensbeskrivning. MKB:n har begränsats till att 
fokusera på följande frågor där en betydande miljöpåverkan inte kunnat uteslutas: 
• Luft och klimat 
• Stads- och landskapsbild 
• Kulturmiljö 
• Geoteknik 
• Översvämning 
 
Historik i ärendet 
Länsstyrelsen har i samrådsyttrandet gett rådet att låta MKB ytterligare fokusera på 
markens bärighet i det fortsatta planarbetet med platsens lämplighet för föreslagen 
bebyggelse som utgångspunkt. Länsstyrelsen har remitterat ärendet till SGI och kommunen 
har i fortsatt arbete haft kontakt med SGI angående geoteknisk utrednings indata. 
Länsstyrelsen har åter remitterat ärendet till SGI i granskningsskedet. 
 
Länsstyrelsen hade i samrådsskedet synpunkter ifråga om strandskydd. Dessa synpunkter är 
i granskningsskedet tillgodosedda. Planområdet berörs av riksintresse för naturvård 3kap. 6 
§ MB, friluftsliv 3kap. 6 § MB samt högexploaterad kust 4 kap. 1 § och 4 § MB. 
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Länsstyrelsen gör bedömningen att planförslaget inte påtagligt skadar riksintressena. Drygt 
200 meter väster om planområdet ligger riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8§ 
miljöbalken, Godsstråket genom Skåne. Länsstyrelsen bedömer att planförslaget inte 
påverkar riksintresset negativt. 
 
Länsstyrelsens formella synpunkter  
 
Miljökvalitetsnormer för vatten  
Eftersom planhandlingarna inte tydligt redovisar att MKN för vatten kan följas behöver 
planhandlingarna kompletteras med fakta som visar att ingen rening av dagvatten behövs. 
Det är lämpligt att det också säkerställs att planen medger genomförande av de 
försiktighetsmått och åtgärder för dagvatten som tillsynsmyndigheten kan komma att kräva. 
 
Kommentar: En motivering till varför planförslaget inte bedöms påverka MKN vatten har lagts till i 
planbeskrivningen.  
 
Hälsa och säkerhet – geotekniska säkerhetsfrågor  
Länsstyrelsen gör bedömningen att markens lämplighet inte är säkerställd gällande ras, 
skred, erosion och släntstabilitet. Då SGI i sitt remissvar efterfrågar vidare bedömningar 
och utredningar som kan visa på markens lämplighet kan inte Länsstyrelsen i detta skede 
göra bedömning att marken är lämplig för sitt ändamål. Länsstyrelsen bedömer att det finns 
risk för att detaljplanen, med dess nuvarande redovisning och bestämmelser, blir olämplig 
med hänsyn till människors hälsa och säkerhet. 
 
Kommentar: Geotekniska utredningar har kompletterats i enlighet med SGI:s beräkningsmetod. Nya 
beräkningar visar att slänten i dess naturliga form har en säkerhetsfaktor mot ras och skred som idag 
ligger precis under gränsen för vad som är acceptabelt. För den planerade byggnaden kommer en 
avschaktning att utföras för bland annat garage och källare. Detta kommer att avlasta slänten vilket är 
gynnsamt och leder till en högre säkerhetsfaktor. Byggnaden i sig pålas vilket gör att byggnadens laster förs 
ner djupare och påverkar inte släntstabiliteten i permanentskedet. Då beräkningarna visar att erforderlig 
säkerhetsnivå för permanentskedet erhålls under förutsättningarna att byggnader utförs med 
pålgrundläggning samt med källare med en viss högsta grundläggningsnivå, har detta reglerats på 
plankartan. Detta i enlighet med SGI:s rekommendationer.  

 
Sammanfattningsvis bedöms det, med framtagna utredningarna som underlag, vara godtagbara 
förutsättningar för att uppföra en byggnad i enlighet med planförslaget på platsen. Detta då byggnaden, när 
den väl är på plats, kommer att förbättra släntens stabilitet och klara säkerhetsmarginalen. Vid 
detaljprojektering av byggnaden och övriga anläggningar krävs det att kompletterande undersökningar 
utförs samt att materialparametrar för grundläggning av varje specifikt objekt tas fram. Ytterligare kontroll 
och uppföljning sker under genomförandet. 
 
Hälsa och säkerhet – buller och markföroreningar 
I granskningshandlingen har ändamålet D1- Vård lagts till. Detta ändamål har ett brett 
användningsområde vilket innefattar både verksamheter med tillfällig vistelse och vistelse 
av mer varaktig karaktär (t.ex. vårdboende, kriminalvård m.m.). Det går följaktligen inte att 
förutse vistelsens varaktighet. Länsstyrelsen efterfrågar därför en komplettering och 
närmare beskrivning av vad ändamålet möjliggör på plats och eventuellt i planbestämmelser 
exkludera de användningsområden som innebär varaktig vistelse. Detta för att bedöma om 
bullerfrågan och frågan om markföroreningar gör marken lämplig eller inte. 
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Om vårdändamålet ska möjliggöra en verksamhet med varaktig vistelse kan bullerfrågan 
vara aktuell att utreda vidare. Vårdlokaler ska tillämpas likvärdigt bostäder i fråga om 
planläggning samt bygglovsprövning. Samma gäller för markföroreningsfrågan. 
 
Kommentar: Användningen vård är inte ämnat för boende, utan är till för att erbjuda patienter med ett 
lägre vårdbehov, men med behov av närhet till vård och behandling, en attraktiv och lättillgänglig tillfällig 
vistelse. På grund av detaljplanens syfte, att byggnaden ska fungera som ett vanligt hotell men även som en 
del av vården i Ängelholm, är det viktigt att detaljplanen möjliggör vårdanpassade hotellrum och miljöer. 
Dessa är av icke varaktig karaktär. För att förtydliga detta preciseras planbestämmelsen om ”Vård, utom 
byggnad för kriminalvård” istället till ”Sjukhusvård”, som har tillfällig karaktär. Planbeskrivningen 
förtydligar innebörden av bestämmelsen, att sjukhusvård är av tillfällig karaktär och inte tillåter permanent 
omsorgsboende. Då inslaget av vård inte förändrar syftet med tillfällig vistelse likställs det inte med bostäder 
och förändrar därför heller inte bedömningen kring byggnadens omgivningspåverkan och trafikalstring, samt 
förutsättningar vad gäller buller och markföroreningar. I den trafikutredning som utfördes 2017 redogörs 
även förutsättningar för buller. Med stöd av denna förtydligas avsnittet om buller i planbeskrivningen. 
Bullerberäkningar visar att ljudnivåerna ligger under gällande riktvärden.   
 
Länsstyrelsens bedömning  
Förutsatt att planhandlingarna kompletteras och redogör för markens lämplighet för sitt 
ändamål gällande Hälsa och säkerhet - buller och markföroreningar, Hälsa och säkerhet 
geotekniska säkerhetsfrågor enligt ovan så att det visas att platsen är lämplig för den 
förändring som föreslås har inte Länsstyrelsen några synpunkter utifrån 11 kap. 10 - 11 §§ 
PBL. 
 
Kommentar: Planhandlingarna är kompletterade för att säkerställa att planförslaget är lämpligt med 
hänsyn till hälsa och säkerhet – buller, markföroreningar och geoteknik.  
 
Lantmäteriet, 2019-04-18 
Lantmäterimyndigheten har tagit del av förslaget. Någon fullständig genomgång av 
planförslaget har inte skett. Genomgången har främst varit inriktad på 
genomförandefrågor. Lantmäterimyndigheten har valt att särskilt belysa följande 
frågeställningar. 
 
Inom området för den nya detaljplanen finns en gällande detaljplan, detaljplan för 
Ängelholm 3:139 m.fl., laga kraftvunnen 2015-07-17, som fortfarande har 
genomförandetid. Lantmäteriet vill uppmärksamma att en motivering till varför ersättning 
av denna plan sker bör framgå av planhandlingarna när planen fortfarande har 
genomförandetid. Lantmäteriet vill även informera om att om en plan ersätts med en ny 
under genomförandetiden har fastighetsägarna rätt till ersättning av kommunen för den 
skada som uppkommer för dem. 
 
För övrigt har Lantmäteriet inga synpunkter. 
 
Kommentar: En motivering till varför ersättning av gällande plan sker tillförs planbeskrivningen. Att 
ersätta en del av detaljplanen före genomförandetidens utgång föranleds av svårigheter att förutse 
sjukvårdens utveckling och behov. Till följd av rådande omständigheter och utveckling har det uppkommit 
nya behov som ny detaljplan bidrar med att tillgodose. Hälsohotellet kan medverka till att stärka och 
utveckla vården, öka tillgängligheten och attrahera kompetens. Berörda fastighetsägare är kommunen och 
Hälsostaden och därför bedöms ersättning inte vara aktuellt.   
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Trafikverket, 2019-05-13 
Planområdet omges av kommunala och enskilda gator och vägar. Närmsta statliga väg är 
väg 1710 och väg 107 drygt en kilometer öster/söder om planområdet. 
 
Drygt 200 meter väster om planområdet ligger järnvägen Godsstråket genom Skåne. 
Godsstråket genom Skåne är utpekad som riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8§ 
miljöbalken. Områden som är av riksintresse för kommunikationer ska skyddas mot 
åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen. Den nu 
aktuella detaljplanen får inte påverka riksintresset negativt. 
 
Kommentar: Kommunen har gjort bedömningen att riksintresset för kommunikationer inte påverkas 
negativt till följd av planförslaget. 
 
Sedan samrådet har detaljplanen ändrats så att ändamål vård nu tillåts i detaljplanen. 
Trafikverket anser att samma riktvärden som för bostäder ska gälla för vårdboende med 
avseende på buller. Vårdboende ska bedömas på samma sätt som andra bostäder.  
Till detaljplanen finns en trafikutredning ”Trafikutredning till Hälsohotellet” (Sweco 2017-
09-18) som Trafikverket har tagit del av. Med avseende på att vård nu tillåts i detaljplanen 
anser Trafikverket att bullerutredningen som utgör underlag för följande detaljplan är 
otillräcklig för att Trafikverket ska kunna bedöma påverkan på anläggningen Godsstråket 
genom Skåne som är av riksintresse. De lokala förutsättningarna kan föranleda problem 
med buller. Kommunen ansvarar för att säkerställa att bebyggelsen anpassas utifrån de 
lokala förutsättningarna. Utredningen ska ta hänsyn till uppgifter om nuvarande och 
framtida trafik på Godsstråket genom Skåne. Trafikverket anser att utredningen behöver 
kompletteras. Innan detaljplanen antas ska Trafikverket återigen ges möjlighet att ta del av 
utredningen och detaljplanen.  
 
Bullerutredningen ska baseras på prognos för järnvägen för år 2040. Uppdaterad prognos 
finns på Trafikverkets hemsida: www.trafikverket.se. Bullerberäkningar ska göras på tänkt 
byggnadsplacering och byggnadshöjd och bullersituationen för eventuella uteplatser etc. 
måste också utredas, med planerade/erforderliga bullerskydd och anpassningsåtgärder. 
Samtliga bullerskydd ska finnas med i beräkningarna, för att säkerställa att gällande 
riktvärden kan innehållas. Detta redovisas lämpligen genom bullerutbredningskartor med 
frifältsvärden vid fasad för berörda våningsplan/delar av planområdet. I den nu 
föreliggande trafikutredningen har bullerberäkningar endast gjorts på 1,5 meters höjd. Med 
avseende på att högre byggnader tillåts i detaljplanen och att byggnaderna kommer upp i 
höjd och inte har dämpning från omkringliggande mark och byggnader behöver 
beräkningar på fler höjder göras för att säkerställa att riktvärden för buller inte överskrids.  
 
Trafikverket förutsätter att planområdet planeras och utformas så att gällande riktvärden 
för buller innehålls för de i den nu aktuella detaljplanen aktuella ändamålen. Eventuella 
bullerskyddsåtgärder ska bekostas av kommunen eller exploatören. ”Trafikutredning till 
Hälsohotellet” (Sweco 2017-09-18) omfattar även fastigheter som inte är en del av den nu 
aktuella detaljplanen, och här förs också resonemang kring buller utifrån bostadsändamål. 
Detta yttrar sig inte Trafikverket om, då den nu aktuella detaljplanen inte innefattar 
bostadsändamål.  
 
Kommentar: Byggnaden ska fungera som ett vanligt hotell, men med möjlighet till vårdanpassade hotellrum 
och miljöer, vilket beskrivs i avsnittet om förutsättningar som trafikutredningen har utgått från. På grund 
av detaljplanens syfte, att byggnaden ska fungera som ett vanligt hotell men även som en del av vården i 
Ängelholm, är det viktigt att detaljplanen möjliggör vårdanpassade hotellrum och miljöer. Dessa är av icke 
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varaktig karaktär. För att förtydliga detta preciseras planbestämmelsen om ”Vård, utom byggnad för 
kriminalvård” istället till ”Sjukhusvård”, som har tillfällig karaktär. Planbeskrivningen förtydligar 
innebörden av bestämmelsen, att sjukhusvård är av tillfällig karaktär och inte tillåter permanent 
omsorgsboende. Då inslaget av vård inte förändrar syftet med tillfällig vistelse likställs det inte med bostäder 
och förändrar därför heller inte bedömningen kring byggnadens omgivningspåverkan och trafikalstring, samt 
förutsättningar vad gäller buller.  
 
I den trafikutredning som utfördes 2017 redogörs även förutsättningar för buller. Med stöd av denna 
förtydligas avsnittet om buller i planbeskrivningen. Bullerberäkningar visar att ljudnivåerna ligger under 
gällande riktvärden.   

 
Sammanfattningsvis är bedömningen att planförslaget inte kommer att ha någon påverkan på riksintresset 
för Godsstråket genom Skåne. Ny bullerutredning bedöms därför inte vara nödvändig.  
 
Avseende vibrationer anser Trafikverket att samma riktvärden för vibrationer som gäller 
för nybyggnad och väsentlig ombyggnad av väg- och järnvägsinfrastruktur ska tillämpas vid 
nybyggnad av bebyggelse. Enligt dessa riktlinjer ska vibrationsnivån i vårdlokaler och 
bostäder vid nybyggnad och väsentlig ombyggnad av infrastruktur inte överskrida 0,4 
mm/s vägd RMS vid fler än fem tillfällen per natt under ett trafikårsmedel (ÅDT). 
Trafikverket förutsätter att kommunen och exploatören säkerställer att riktvärdena efterlevs 
och bekostar de nödvändiga åtgärder som kan komma att krävas. 
 
Kommentar: En utredning som togs fram i samband med detaljplan för Ängelholm 5:3, med hänsyn till 
uppförande av nya bostäder, visar att registrerade nivåer med marginal understiger riktvärdet för bostäder 
på 0,4 mm/s. Aktuellt planområde är beläget betydligt längre bort från järnvägen än Ängelholm 5:3. 
Därför görs bedömningen att det inte finns någon risk för vibrationer över riktvärdena inom planområdet.   
 
Kommunen skriver i planbeskrivningen att planförslaget bedöms medföra en marginell 
trafikökning. Omkringliggande gator och vägar är kommunala och enskilda, men om det 
framöver visar sig finnas behov av åtgärder på det statliga vägnätet eller anslutningar till 
detta, till följd av detaljplanen, ska dessa bekostas av kommunen. 
 
Kommentar: Den marginella trafikökning som planförslaget väntas medföra bedöms inte påverka det 
statliga vägnätet. 
 
Trafikverket ser positivt på att högsta totalhöjd nu regleras i plankartan. Trafikverket 
förutsätter att samtliga berörda flygplatser (Ängelholms, Halmstads och Ljungbyheds 
flygplatser) bereds möjlighet att yttra sig, då planområdet ligger inom den MSA-påverkande 
zonen för dessa flygplatser. Flygplatserna är sakägare och ska därför beredas möjlighet att 
yttra sig, eftersom detaljplanen medger byggnation som är högre än 20 meter 
Även LFV (Luftfartsverket) är sakägare och ska ges möjlighet att yttra sig över detaljplanen. 
LFV:s CNS-utrustning (Communication, Navigation, Surveillance) är säkerhetsklassad och 
eventuell påverkan på utrustningens funktion kan endast bedömas av LFV. LFV hörs 
genom tjänsten ”CNS-analys” på LFV:s hemsida: 
http://www.lfv.se/tjanster/luftrumstjanster/cns-analys   
 
Då detaljplanen även medger byggnation överstigande 45 meter inom tätbebyggt område 
kan byggnationen påverka Försvarsmaktens intressen gällande militär luftfart. Remisser 
skickas till exp-hkv@mil.se. 
 

mailto:exp-hkv@mil.se
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Kommentar: Remiss skickades till samtliga berörda flygplatser, Luftfartsverket samt till Försvarsmakten 
när granskningstiden inleddes.  
 
Detaljplanen ligger dessutom inom hinderfrihetsytan för Ängelholms flygplats som är av 
riksintresse. Trafikverket har därför krävt att kommunen låter göra en flyghinderanalys som 
skickas till berörda flygplatser. Trafikverket har tagit del av flyghinderanalysen som 
kommunen låtit göra och Ängelholms flygplats yttrande över densamma. Utifrån dessa 
handlingar gör Trafikverket bedömningen att riksintresset för Ängelholms flygplats inte 
påverkas. 
 
Kommentar: Kommunen gör samma bedömning som Trafikverket i frågan.  

LEDNINGSÄGARE 
 
Bjäre Kraft, 2019-05-02 
Bjäre Kraft Bredband AB har kanalisation och kommunikationskabel i markområdet enligt 
medsänd ritning. Vid arbete vid och omkring befintlig kanalisation skall stor varsamhet 
iakttagas. Bjäre Kraft Bredband skall inte belastas med kostnader för en eventuell flyttning 
av befintlig kanalisation och kommunikationskabel. 
 
Kommentar: Enligt medsänd ritning ligger Bjäre Krafts ledningar huvudsakligen på allmän platsmark 
(PARK och GATA). Detaljplanen medför inga ingrepp i dessa miljöer. I planbeskrivningens 
genomförandedel redogörs för ekonomiska frågor och ansvarsfördelning. Där framgår det att 
exploatör/fastighetsägare ska bekosta flytt av befintliga ledningar.  

SAKÄGARE OCH ÖVRIGA   
 
Naturskyddsföreningen Ängelholms, 2019-05-12 
Planbestämmelser 
På sidan 18 i planbeskrivningen, rubriken ”Markens anordnande och vegetation”, anges att 
ett starkt skydd mot exploatering av marken kommer att skapas för slänten ner mot ån. 
Detta då regleringarna i plankartan anger att slänten utgörs av prickmark och inte får 
bebyggas, samtidigt som den inte får användas för parkering ovan mark, topografin ej får 
ändras och träd ej får fällas. 
 
Samtidigt anges ett undantag i planbestämmelserna för att anlägga en ramp till 
underjordiskt garage. Men ingenting anges om i vilken omfattning en sådan ramp får 
ianspråkta slänten. En självklar förutsättning för att skyddet av slänten och dess vegetation 
ska vara så starkt som kommunen påstår, är att även en sådan ramp omfattas av regleringar 
i planen. Det anges inte heller i planbeskrivningen varför en sådan ramp måste möjliggöras 
i slänten eller vilka alternativ som utretts för dess placering. Vidare anges det inte vilken 
påverkan på områdets naturvärden eller biologiska mångfald anläggandet av en ramp 
bedöms få. I en analys av denna påverkan behöver även ett resonemang om behovet av 
kompensation av förlorade värden finnas. 
 
Kommentar: Syftet med planbestämmelsen om ramp är att möjliggöra för angöring till underjordiskt 
parkeringsgarage, samt för att öka tillgängligheten till åpromenaden. I tidigt skede i planarbetet gjordes ett 
parallellt uppdrag, där två arkitekter tittade på möjlig utformning. Angöring via ramp till 
parkeringsgarage är den lösning som har bedömts som mest lämplig. Bestämmelsen om att topografin inte 
får ändras bedöms som ett tillräckligt skydd för slänten. Genom att skydda flertalet träd begränsas även 
området där rampen kan uppföras. Exakt läge och utformning av rampen kan inte fastslås i detta skede. 
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När det gäller förbudet mot ändringar av topografin i slänten anges ett undantag för 
tillgänglighetsåtgärder. Vi uppfattar planbeskrivningen och plankartan som att det med 
sådana åtgärder i detta fall avses entrén till högdelen från allmän plats park, nämnd i 
utformningsbestämmelse f5. Vi ser positivt på tanken att fler ska kunna nå åpromenaden, 
men även här anser vi att det måste finnas en reglering i planen av hur stor del av slänten 
entrén får ta i anspråk. Vidare anser vi att ju större denna entré behöver vara, desto 
noggrannare behöver påverkan på naturvärdena bedömas och beskrivas. 
 
Kommentar: Att förbättra tillgängligheten till årpromenaden är en viktig del av planuppdraget då den inte 
är tillfredställande i dagsläget. För att förbättra tillgängligheten för fler grupper i samhället blir åtgärder 
som förändrar slänten nödvändigt. Viktiga värden avseende topografi och träd är skyddade i detaljplanen 
vilket begränsar rampens placering. Exakt läge och utformning av rampen kan dock inte fastslås i detta 
skede.  

 
Strandskydd 
Som särskilt skäl för att upphäva strandskyddet inom kvartersmarken, anges att denna 
redan är ianspråktagen. Men för att detta skäl ska vara tillämpbart, krävs att 
ianspråktagandet skett på så sätt att området saknar betydelse för strandskyddets syften. 
Prickmarken i slänten är en del av naturmiljön längs åpromenaden. Med sitt trädbestånd 
har den ett värde för att bevara goda livsvillkor för växt- och djurliv, samt för att ge 
allemansrättslig tillgång till strandområdet. Vad gäller prickmarken anser vi därmed att den 
har betydelse för strandskyddets båda syften. Den är alltså inte ianspråktagen på så sätt att 
det särskilda skälet i fråga är tillämpbart. Vi anser dessutom att strandskyddet ska vara kvar 
inom prickmarken, då dess syften här överväger intresset av ett upphävande. 
 
Kommunen anger själv att de genom regleringarna i plankartan vill skapa ett starkt skydd 
mot exploatering av slänten. Om prickmarken omfattas av strandskydd, kommer detta 
skydd att bli än starkare. 
 
Kommentar: Kommunen vidhåller skälet till upphävande av strandskyddet. Allmänheten kommer 
fortfarande att ha tillgång till åpromenaden.  
 
Biologisk mångfald 
I samrådet angav vi att vi vill ha ett resonemang om biologisk mångfald och en syn på 
årummets naturvärden som helhet. Vi nämnde att områdets träd och övriga vegetation ger 
skydd och boplats för fåglar, insekter och andra djur. I samrådsredogörelsen anger 
kommunen att vegetationens vikt för biologisk mångfald har förtydligats. Men det enda 
förtydligande vi kan se i planbeskrivningen är att kommunen lagt in den information vi 
angav. 
 
Vi saknar fortfarande ett utförligt resonemang om den biologiska mångfalden och 
årummets naturvärden, där det vi nämnt utvecklas och värderas. Det behövs en 
beskrivning av vilken påverkan detaljplanens genomförande får på dessa värden. Vidare 
behövs en utförlig redogörelse hur planen anpassats efter värdena samt hur förlorade 
värden avses kompenseras. 
 
I samrådet efterlyste vi även en naturvärdesinventering. En sådan hade gett värdefull hjälp 
att i möjligaste mån anpassa planen efter platsens specifika förutsättningar, samt att i 
möjligaste mån bevara naturvärdena. Detta anges ju också vara en del av syftet med planen. 
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Kommentar: I samband med miljökonsekvensbeskrivningens avgränsning, som skedde i samråd med 
Länsstyrelsen, ansågs natur inte vara en aspekt som skulle behandlas djupare. Träden har bedömts hysa 
störst naturvärde. Med tanke på detta, samt att en stor del av befintlig naturmark och träd antingen ligger 
på parkmark eller är skyddade mot fällning, görs bedömningen att en naturvärdesinventering inte är 
nödvändig. En värdering av träden är utförd och kompensationsåtgärder är reglerade i ett 
exploateringsavtal.  
 
Träden 
Enligt vad kommunen angav i samrådsredogörelsen, ska planbeskrivningen ha uppdaterats 
med en text om trädens bevarandevärden efter utförd trädinventering. Men denna text ger 
främst en värdering utifrån en estetisk synvinkel, genom att resonera kring huruvida träden 
fungerar solitärt eller som en enhet. Här hade en mycket större vikt behövt läggas på deras 
betydelse för biologisk mångfald. 
   
Trädens bevarandevärden rangordnas i två kategorier, men det anges inga kriterier för 
indelningen. Det anges inte vilka egenskaper hos träden som deras skyddszon baseras på. 
Det anges att kompensation bör ske vid trädfällning i samband med byggnation. Vi anser 
att det är en självklarhet att all trädfällning ska kompenseras. 
 
Kommentar: Träden är inventerade enligt Alnarpsmodellen och dess bevarandevärde bedöms utifrån art, 
stamdiameter, vitalitet, stam, krona samt krondiameter. Skyddszonen är baserad på rotskyddets radie. En 
stor del av träden är skyddade i plankartan och det krävs marklov vid eventuell fällning.  
 
Det inte möjligt enligt gällande lagstiftning att kräva kompensation. All form av kompensation måste 
därför ske frivilligt från exploatörens sida. Ett exploateringsavtal har skrivits med Hälsostaden där en 
överenskommelse kring kompensation för trädfällning har gjorts. En värdering av träd på kvartersmark är 
genomförd och principen är att nya träd ska planteras vid eventuell fällning av befintliga.  
 
Miljökonsekvensbeskrivning 
En sökning i artportalen används som en del i att bedöma konsekvenser för naturen. 
Artportalen är inte att likställa med en heltäckande inventering av floran och faunan. 
Resultaten präglas av vilka artgrupper rapportören intresserat sig för och metodiken som 
använts kan variera kraftigt. 
 
Kommentar: I samband med miljökonsekvensbeskrivningens avgränsning, som skedde i samråd med 
Länsstyrelsen, ansågs natur inte vara en aspekt som skulle behandlas djupare. Därför beskrivs aspekten 
mer översiktligt i miljökonsekvensbeskrivningen. Artportalen har bedömts vara tillräckligt underlag.  
 
Det anges att faunan redan är utsatt för mänsklig störning, samt att planförslaget inte 
innebär ytterligare störning i jämförelse med nollalternativet. Men nollalternativet anges 
vara baserat på ett maximalt nyttjande av befintlig plan, vilket ju inte skett. För att bedöma 
vilken påverkan planen får på faunan borde nuvarande grad av exploatering användas 
istället. 
 
Kommentar: Att jämföra med nollalternativet och vad som är möjligt enligt gällande detaljplan är praxis i 
en miljökonsekvensbeskrivning då nollalternativet beskriver vad som är möjligt om planförslaget inte 
förvekligas. Om planförslaget inte vinner laga kraft så är det fortfarande möjligt att bygga enligt ett 
maximalt nyttjande av gällande detaljplan.    

 
Fastighetsägare till Örnen 1 och 26, 2019-04-28 
Som ägare till fastigheterna Örnen 1 och 26 skriver jag dessa rader. 
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Ängelholms kommun antog så sent som 28 augusti 2017, ÖVERSIKTSPLAN 2035. Ett 
strategiskt dokument som skall utgöra vägvisare för kommunens beslut. Man skriver om en 
förtätning av Ängelholms centralort. När tätorten utvecklas bör varje områdes karaktär 
samt natur och kulturvärden vara utgångspunkt i planeringen.  
 
Min uppfattning är att en 100 meter hög byggnad i Ängelholms centrum är att förstöra de 
kulturella värden Ängelholm står för idag och det som Översiktsplanen ger utryck för. En 
intressents önskemål skall inte kunna kullkasta kommunens framtidsinriktning. Här 
kommer utdrag från Översiktsplanen med inlagda egna synpunkter: 
 
Stärka attraktiviteten i Ängelholms kommun, utdrag från sidan 59 del I 
Vid planering skall gestaltningsfrågorna beaktas. God arkitektur ska uppmuntras och 
stadsbildaspekterna ska ges stor vikt i centralorten och i det offentliga rummet. Ortens 
karaktär ska bevaras, samtidigt som utrymme för utveckling ges i form av t.ex. spektakulära 
byggnader. Nytänkande, t.ex. i form av flexibla och mångfunktionella byggnader som kan 
anpassas efter behov, bör prövas. En stadsrumspolicy ska tas fram för kommunen och en 
stadsmiljöplan ska tas fram för Ängelholms centralort. 
 
Egna synpunkter:  
Utrymme ska alltså ges för nytänkande och spektakulära byggnader – det är jag den första 
att tycka är lovvärt, men att det i Ängelholms centralort ska uppföras en av Sveriges 
högstas byggnader är ren galenskap. Lilla Ängelholm skulle hamna på topp 10 över 
kommuner med skyskrapor. Lägg där till att det troligtvis skulle bli den enda skyskrapan i 
kommunen för lång tid framåt. 
 
Kommentar: Översiktsplanen är ett strategiskt dokument som ska visa kommunens utvecklingsplan på 
lång sikt. Det finns ställningstaganden i Ängelholms översiktsplan som stödjer en hög byggnad enligt 
planförslaget. Att placera ett högt hus i anslutning till sjukhusområdet markerar en ny, mer modern, 
inriktning för staden samt tydliggör en förlängning av stadskärnan. Upplevelsen av ett sådant landmärke 
är i viss mån subjektiv beroende på hur betraktaren anser att Ängelholm ska utvecklas. En ny hög 
byggnad kan vidareutveckla orten mot en mer modern karaktär. 

 
Demokratiaspekter i planeringen, utdrag från sidan 66 del I 
I planeringen för ett hållbart samhälle är den demokratiska processen en viktig aspekt. Ett 
brett deltagande ger en förankring i verkligheten. Allmänheten har en god kunskap om sin 
närmiljö och om de kvaliteter som finns på platsen. Invånarna bör göras mer delaktiga i 
planprocessen för att sätta människan i fokus och för att lyckas med planeringen. 
Medborgarmedverkan ökar invånarnas känsla av tillhörighet i kommunen och ger en vilja 
att ta ansvar för sin närmiljö. Kommunen stärks av medverkan. 
 
Egna synpunkter: Varför hanterar kommunen en så här kraftig påverkan av Ängelholms 
kulturutveckling avseende kulturmiljö, stadsmiljö, omgivningspåverkan, som en i raden av 
många rutinmässiga detaljplaneändringar. Min uppfattning är att en 100 meter hög byggnad 
i centrum är en så stor fråga att den bör debatteras brett inom kommunen. 
 
Kommentar: Detaljplaneprocessen säkerställer en demokratisk process. Kommunens ambition är att alla 
ärenden ska genomsyras av transparens och öppenhet. Plan- och bygglagen reglerar en detaljplans samråds- 
och granskningstid, vilka är tillfällen då bland annat allmänheten kan tycka till om planförslaget. Inför 
varje skede har annonsering i tidningen skett för att uppmärksamma allmänheten. Ett samrådsmöte har 
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även ägt rum där kommunen och Hälsostaden berättade om projektet samt om detaljplanens process. På 
mötet fanns det möjlighet att lyssna, ställa frågor och diskutera projektet.     
 
Landskapsbildskydd, sidan 18 del II 
Länsstyrelsen kan förorda att nybyggnad, upplag eller annat företag inte får utföras utan 
länsstyrelsen tillstånd, om ett sådant företag i väsentlig mån kan skada landskapsbilden. I 
Ängelholm omfattas två områden av landskapsbildsskydd i den nordvästra delen av 
kommunen. Länsstyrelsen har inlett en revidering av landskapsbildsskyddsområden i Skåne.  
 
Kommentar: Planområdet ligger inte inom ett område som omfattas av landskapsbildsskydd. Planförslagets 
påverkan på landskapsbilden har utretts och åtgärder har vidtagits för att hantera påverkan. Länsstyrelsen 
har i sitt granskningsyttrande inga synpunkter på byggnadens påverkan på landskapsbilden.  
Rönne å, utdrag från sidan 44 del II 
En erosionsutredning har genomförts för Rönne å, mellan utloppet och Pinnån i Ugglarp. 
Utredningen visar sträckor som riskera att utsättas för erosion samt rekommenderade 
åtgärder. De sträckor som är har högst riskindex är området vid stadshuset, en del av 
fastigheterna utmed Villagatan och ett område vid Mejeribron i centrala Ängelholm. 
Utredningen avråder inte från byggnation av några områden p.g.a. erosion. I samband med 
planering av nya bebyggelseområden ska risker för erosion beaktas.  

 
Egna synpunkter:  
Är det tillrådigt att bygga en 100 meter hög byggnad så nära Rönneås över årstiderna strida 
vattenflöde? Teknikerna svarar säkert ”inga problem”. Men till vilka kostnader? Den nya 
byggnaden skall, vad jag förstår, delvis hyras ut till patienthotell med oss skattebetalare som 
delfinansiärer. Kostnaderna per rum måste bli mycket höga jämfört med att bygga ett 
patienthotell i en traditionell byggnad. 
 
Kommentar: En fristående erosionsutredning för Rönne å från 2013, samt geotekniska utredningar 
framtagen i samband med detaljplanen, visar båda att erosion inte är någon risk inom planområdet. 
Risken för översvämning i förhållande till stigande vattennivåer i Rönne å har beaktats i planförslaget. 
Planförslaget har höjdsatts utifrån riskbedömningen.  
 
Hälsohotellet kommer inte att finansieras av offentliga medel. Hälsostadens intention är att hotellet ska 
erbjuda patienter med ett lägre vårdbehov, men med behov av närhet till vård och behandling, ett attraktivt 
och lättillgängligt boende. Målet är även att på så sätt frigöra vårdplatser på sjukhuset för de 
patientkategorier som behöver den avancerade och kostnadskrävande vård som den slutna sjukvården 
erbjuder.  
 
Arbetet med Översiktsplanen var omfattande under flera år. Kommunens tjänstemän och 
politiker la ned ett stort jobb. Många kommuninvånare deltog. Föreningar aktiverades. 
Informationsmöten hölls på olika platser. Tidningen informerade löpande. Min 
förhoppning är att Ängelholms Kommunen utvecklas enligt Översiktsplan 2035 och inte 
efter en fastighetsägare önskemål. 
 
Kommentar: En översiksplan är ett strategiskt dokument som visar inriktningen på kommunens 
lånsiktiga utveckling av den fysiska miljön. Översiktsplanen är på en översiktig och generell nivå och visar 
schematiskt hur kommunen bör utvecklas på sikt. Även fast det uttryckligen inte görs något 
ställningstagande för höga byggnader så finns det delar i översiktsplanen som stödjer en hög byggnad enligt 
planförslaget. Bland annat ställningstaganden om förnyelse och nytänkande, blandning av olika tidsåldrar, 
kontraster i skala och uttryck, arkitektur med hög kvalitet, nyskapande arkitektur samt en spektakulär 
byggnad som förändrar och förstärker stadens identitet. 
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Fastighetsägare till Gräsanden 7, 2019-05-06 
Vi är ägare av Gräsanden 7, första fastighet på andra (norra) sidan Rönneå och Karl den 
XV:s bro. Alltså på väldigt kort avstånd från tänkt byggplats och hotell. 
 
Med ett högt hus som planförslaget redovisar ändras förutsättningarna helt för vår fastighet 
och dess hyresgäster. Är det rimligt att så här efteråt så radikalt ändra förutsättningarna för 
oss? 
 
På samma sätt så kan detta utgöra en broms för vår tilltänkta utbyggnad med 4 lägenheter.  
Här uppkommer en osäkerhet om det är värt att satsa med denna ändrade förutsättning.  
Och vad blir nästa förändring? Behöver Ni sedan öppna för biltrafik på Karl den XV:es 
bro? Eller kommer fler byggprojekt som förstör för oss?  Eller vad blir nästa beslut?? 
 
Att så radikalt förändra vad som är Ängelholm riskerar även långsiktiga konsekvenser för 
vad övriga Fastighetsägare vågar satsa i vår stad. Osäkerhet är det övriga investerare minst 
önskar sig. Vi vill kunna lita på vilken stad som kommunen vill ha. För övrigt så framgår 
det ingenstans i kommunens långsiktsplan att staden skall gå åt detta håll med skyskrapor 
mitt i staden. 
 
Vi vill att kommunfullmäktige och kommunstyrelsen tar ställning till om kommunen skall 
tillämpa sina långtidsplaner och tydliga spelregler för vad som skall gälla för vår stad. Att 
också ta ställning till om avvikelser som detta skall vara okej utan att ett ord sagt som detta 
i kommunens långtidsplaner. 
 
Om kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beslutar att det är rimligt att göra ett så här 
stort avsteg från kommunens långtidsplan. Varför skall vi då över huvud taget ha en 
långtidsplan när den ej skall gälla?! 
 
Ytterst handlar det ju om till vilka kommunen tar hänsyn till. Emotser med positiv 
förväntan Era beslut och Era svar.  

 
Råder det samklang mellan kommunens nya översiktsplan och detaljplan för del av 
Ängelholm 3:139 (med bygge av skyskrapa)? I Översiktsplanen står att följande är fastställt: 

 
o Kommunens nya översiktsplan är fastställd 2017-08-28 och är giltig till 2035. 
o Översiktsplanen ger en samlad bild över visionen för Ängelholms fortsatta utveckling. 

Den är ett strategiskt dokument som skall fungera som vägvisare för kommunala beslut. 
Därför krävs en insiktsfull planering, en långsiktig helhetssyn och en samsyn. Vi 
utvecklar det framtida Ängelholm tillsammans. 

o Översiktsplanen är vägledande för detaljplaner, bygglov och andra beslut. 
o Varje detaljplan skall redovisa hur den förhåller sig till översiktsplanen. Även bygglov 

skall följa intentionerna i översiktsplanen. 
o Den skall fånga Ängelholms själ. 
o Småstad med närhet till allt. 
o Beakta landskapsbilden vid planering av ny bebyggelse. 
o Bygga säkert. Vad händer vid brand? Evakuering? Huset kollapsar? 
o Minimera risker för erosion, ras och skred. Vad händer med lerlager och byggnader 

längs Rönneå t.ex. vid så omfattande pålning? 
o Bebyggelse som inte passar in i sin omgivning skall på sikt flyttas. 
o Värna och levandegöra kulturhistoriskt värdefull miljö. 
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o En god gestaltning. Det som tillförs skall dock ske i samklang till platsens kulturhistoria. 
Ny bebyggelse ska passa in både funktionellt och estetiskt i sitt sammanhang. 

o Ortens karaktär skall bevaras. 
o Utrymme skall ges för spektakulära byggnader. (vad vi kan se det enda i denna 

omfattande Översiktsplan som kan tolkas positivt för denna plan.) 
 
Så frågan är: Råder det samklang mellan Översiktsplanen och byggande av en skyskrapa? 
Ytterst så handlar det om den tillit vi måste kunna ha, om att Ni står för Era långsiktiga 
beslut. 
 
Kommentar: Kommunens långsiktiga utvecklingsplaner redovisas i Ängelholms översiktsplan 2035, som är 
beslutad av kommunfullmäktige. En översiktsplan är ett strategiskt dokument som översiktligt ska visa 
kommunens vilja på lång sikt. I kommunens översiktsplan finns det ställningstaganden som stödjer en hög 
byggnad enligt planförslaget. Översiktsplanen ger exempelvis utrymme för förnyelse och nytänkande, en 
blandning av olika tidsåldrar, kontraster i skala och uttryck, arkitektur med hög kvalitet, nyskapande 
arkitektur samt en spektakulär byggnad som förändrar och förstärker stadens identitet. 
 
Översiktsplanen redogör även att sjukhusområdet ska kunna utvecklas och erbjuda stor potential för 
kommande etableringar av kunskapsintensiva företag. Detta öppnar upp för ny bebyggelse i anslutning till 
sjukhusområdet. Hälsostadens mål är bland annat att hotellet kan bidra till att frigöra vårdplatser på 
sjukhuset för de patientkategorier som inte behöver den avancerade och kostnadskrävande vård som den 
slutna sjukvården erbjuder, vilket skapar förutsättningar till att utveckla befintliga vårdanläggningar.   
 
Att placera ett högt hus i anslutning till sjukhusområdet markerar en ny inriktning för staden samt 
tydliggör en förlängning av stadskärnan. Upplevelsen av ett sådant landmärke är i viss mån subjektiv 
beroende på hur betraktaren anser att Ängelholm ska utvecklas. En ny hög byggnad kan vidareutveckla 
orten mot en mer modern karaktär. 
 
Detaljplanen redovisar hur den förhåller sig till översiksplanen. Olika lokaliseringsalternativ har studerats 
utifrån vilka kriterier som anses viktiga för detaljplanens syfte. Resultatet är att den valda platsen bedöms 
vara den bäst lämpade för planförslagets syfte.  
 
Enligt miljökonsekvensbeskrivningen är påverkan på kulturmiljön betydande från vissa platser i staden. 
För att mildra påverkan på stads- och landskapsbilden och kulturmiljön så har planförslaget bland annat 
fokuserat på byggnadens utformning.   

 
Trafiken påverkas genom ett stort hotell med denna placering. Vi vill se en miljö- och 
trafikutredning som väl beskriver konsekvenserna av detta. Vi vill också ha klara besked 
vad det innebär för Karl den XV:s bro, kommer den att öppnas för ytterligare trafik? 
Ovanstående frågor när det gäller trafik gäller såväl under- som efter byggtid. 
 
Kommentar: Endast busstrafik får färdas på Karl den XV:s bro, detaljplanen påverkar inte detta.  Den 
norra sidan av Karl den XV:s bedöms därför inte påverkas trafikmässigt av planförslaget. En 
trafikutredning är framtagen i samband med detaljplanen. Enligt utredningen bedöms planförslaget 
medföra en marginell trafikökning, vilken procentuellt sett är störst på Södra vägen. Ökningen bedöms 
enligt utförd trafikutredning inte påverka framkomligheten på berörda vägar.  
 
Vi efterlyser svar på hur en brand i ett så högt hus kan släckas. Höga hus oavsett 
byggmetod kan vid brand kollapsa. Hur ser t.ex. svaren ut i den utredning som rimligen är 
gjord och redovisar konsekvenserna om detta höga hus faller i riktning mot vår fastighet? 
 



   15 (26) 
 

  

För övrigt så vill vi veta på vilket sätt evakuering kan ske av innestängda i våningsplan över 
den höjd ”vår brandkår” har stegbil till?   
 
Kommentar: Utrymning med hjälp av Räddningstjänstens höjdfordon kan endast ske under förutsättning 
att avståndet mellan marken och fönstrets underkant eller balkongräcket inte överstiger 23 meter. Högre 
byggnader ska dimensioneras för utrymning utan hjälp av räddningstjänsten. Då föreslagen byggnad är 
högre än så måste utrymning säkerställas på annat sätt. För att människor ska hinna ta sig ut vid en 
brand har Sverige en lagstiftning om att bygga så att bränder inte sprider sig innan räddningstjänsten är på 
plats. Särskilda åtgärder som tekniska lösningar för byggnadens konstruktion, exempelvis trapphus med 
särskilt brandskydd, behöver sannolikt vidtas. Detta är dock inget som regleras i detaljplanen, utan stäms 
av med Räddningstjänsten i bygglovskedet. Räddningstjänsten Skåne nordväst har haft möjlighet att 
granska planhandlingarna i både samråds- och granskningsskedet och har inte haft några synpunkter på 
planförslaget.  
 
Vi har i tidigare inlaga efterlyst besked på vilket sätt som grundläggning skall ske. Då vi 
antar att pålning blir aktuellt så finns ju olika metoder för detta. Varje metod som innebär 
vibrationer i marken kommer vi inte att acceptera. Vi tillämpar här försiktighetsprincipen 
för att garantera oss att inte skiktning av lerlager blir fallet. Så vår fråga är: Skall pålning ske 
och i så fall på vilket sätt? Innebär vald metod att vibrationer i mark helt undviks? 

 
Vi har ej tagit del av någon geoteknisk undersökning hur påverkan är på vår fastighet. Dels 
under byggtiden, dels efter färdigställandet. Till exempel så kan ett ökat tryck på lerlager 
medföra negativa konsekvenser även för omgivande fastigheter. Vi vill därför ta del av 
övertygande undersökningar och beräkningar på att inga risker uppstår för vår fastighet. 
 
Vi förbehåller oss rätten av anledning enligt ovan, till att överklaga planförslaget och senare 
eventuellt bygglov. Och utan fullgod beskrivning och nöjaktigt svar av konsekvenserna 
lämnas, så medför det en garanterad överklagan. 
 
Kommentar: Efter samråd och granskning har geotekniken utretts ytterligare för att säkerställa att marken 
är lämplig för föreslaget ändamål. Detta har gjorts i avstämning med SGI (Statens geotekniska institut) 
som granskande expertmyndighet. Utredningarna visar bl.a. att planområdet inte bedöms vara 
sättningsbenäget. Beräkningar visar att slänten i dess naturliga form har en säkerhetsfaktor mot ras och 
skred som idag ligger precis under gränsen för vad som är acceptabelt. För den planerade byggnaden 
kommer en avschaktning att utföras för bland annat garage och källare. Detta kommer att avlasta slänten 
vilket är gynnsamt och leder till en högre säkerhetsfaktor. Byggnaden i sig pålas vilket gör att byggnadens 
laster förs ner djupare och påverkar inte släntstabiliteten i permanentskedet. Då beräkningarna visar att 
erforderlig säkerhetsnivå för permanentskedet erhålls under förutsättningarna att byggnader utförs med 
pålgrundläggning samt med källare med en viss högsta grundläggningsnivå, har detta reglerats på 
plankartan. Detta i enlighet med SGI:s rekommendationer.  

 
Sammanfattningsvis bedöms det, med framtagna utredningarna som underlag, vara godtagbara 
förutsättningar för att uppföra en byggnad i enlighet med planförslaget på platsen. Detta då byggnaden, när 
den väl är på plats, kommer att förbättra släntens stabilitet och klara säkerhetsmarginalen. Vid 
detaljprojektering av byggnaden och övriga anläggningar krävs det att kompletterande undersökningar 
utförs samt att materialparametrar för grundläggning av varje specifikt objekt tas fram. Ytterligare kontroll 
och uppföljning sker under genomförandet. 
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Fastigetsägare till Lommen 7, 8 och 9, 2019-05-12 
Fastighetsägare till Lommen 7, Lommen 8 och Lommen 9 har lämnat in separata yttranden 
med följande innehåll.  
 
Yttrande 
Fastighetsägarna motsätter sig med bestämdhet planerna på att uppföra en upp mot 100 
meter hög byggnad i centrala Ängelholm och förändringarna i övrigt av detaljplanen som 
berör byggnation ner mot Rönne å. 
 
Förutom att en sådan hög byggnad förstör den småstadsidyll som finns i denna del av 
centrum, så ser fastighetsägarna en rad problem utifrån belägenheten av sina egna 
fastigheter från ett hälsohotell. Det kommer att medföra trafikökning, parkeringsproblem, 
skugga över kvarteret, vindförändringar m.m. 

 
Kommentar: Planförslaget bedöms ligga i linje med flertalet ställningstaganden i kommunens översiktsplan, 
som är ett strategiskt dokument som visar kommunens viljeinriktning för Ängelholms framtida utveckling. 
Översiktsplanen ger exempelvis utrymme för förnyelse och nytänkande, en blandning av olika tidsåldrar, 
kontraster i skala och uttryck, arkitektur med hög kvalitet, nyskapande arkitektur samt en spektakulär 
byggnad som förändrar och förstärker stadens identitet, vilket planförslaget stödjer.    
 
Att placera ett högt hus i anslutning till sjukhusområdet markerar en ny inriktning för staden samt 
tydliggör en förlängning av stadskärnan. Upplevelsen av ett sådant landmärke är i viss mån subjektiv 
beroende på hur betraktaren anser att Ängelholm ska utvecklas. En ny hög byggnad kan vidareutveckla 
orten mot en mer modern karaktär. Hur åtgärderna genomförs kan också ha en påverkan på hur 
byggnaden kommer att upplevas. Exempelvis har påverkan på stads- och landskapsbilden undersökts och 
åtgärder har vidtagits för att hantera påverkan. 
 
Planförslaget bedöms medföra en marginell trafikökning. Antalet parkeringsplatser är beräknat i en 
trafikutredning för Hälsohotellet och bedöms tillgodose planförslagets parkeringsbehov. Detaljplanen medger 
att ett underjordiskt garage kan byggas. Beroende på hur garaget utformas kan det rymma upp till 80 
platser. Resterande platser kan lösas genom samnyttjande med befintlig parkering på sjukhusområdet. 
 
Byggnadens höjd medför långa skuggor men den smala silhuetten gör att skuggan påverkar varje plats 
under en kortare tidsperiod. Under de mörkare månaderna passerar skuggan relativt snabbt, ungefär 20-
30 minuter över en punkt. Under sommaren är skuggorna korta och påverkar nästan ingen bebyggelse mer 
än någon enstaka fastighet sydöst om Carl XV:s bro. Bedömningen är att det för enskilda fastigheter blir 
en acceptabel påverkan. 
 
En vindkomfortutredning, framtagen av SMHI visar att Hälsohotellets högdel har en viss påverkan på 
vindklimatet på gatunivå i anslutning till byggnaden. Utredningen visar även att de platser som är tänkta 
att användas för långvariga uppehåll, uteserveringen och ytan framför högdelen, delvis klarar kriterierna för 
detta. Vindskyddande åtgärder behövs för att säkerställa god komfort.  
 
Fastighetsägare till Lommen 6, 2019-05-13 
Vi motsätter oss å det bestämdaste föreslagna byggnad samt föreslagna ändringar i 
detaljplanen runt Rönne å i anslutning till detta. Skälet till detta är byggnadens höjd: 
100meter.  
 
Denna höjd signalerar närmast hybris i projektet. Ängelholm är varken Stockholm, 
Göteborg eller Malmö. Vi har bott i samtliga dessa storstäder och sökte oss till ett 
Ängelholm vars charm och attraktionskraft är småskaligheten. Denna charm byggs bort av 
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ett närmast löjeväckande landmärke som signalerar att man vill röra sig i ett urbant sällskap 
man inte bottnar i. Ambitionen är säkert att vara visionär. Men gränsen mellan storslagna 
visioner och löje kan vara hårfin. Och denna gång går Ängelholm över den linjen.  
 
Ängelholm skall gärna växa- men vi blir aldrig ett nytt Malmö. Att gå från en liten till en 
brådmogen stad kan inte heller göras ogjort. För att travestera Julius Caesar då han gick 
över floden Rubicon: ’Tärningen är kastad’. Byggnationen skulle passera ett ”point-of-no-
return”.  Föreslagen byggnad ändrar Ängelholms väsen i grunden. Och det är irreversibelt. 
Den närmast fysiska känslan, som kommer påverka hela Ängelholm, av att en 100 meter 
hög byggnad välver sig över småstaden går inte att jämföra med TV-torn i Berlin, 
TurningTorso i Malmö eller Läppstiftet i Göteborg. I storstäder är de en del av 
storstadsdjungeln. I småstaden gör de intrång. Så bygg om ni vill, men max hälften så högt, 
d.v.s. 50 meter.  
 
Kommentar: Detaljplanen bedöms ligga i linje med flertalet ställningstaganden i kommunens översiktsplan, 
som är ett strategiskt dokument som visar kommunens viljeinriktning för Ängelholms framtida utveckling. 
Översiktsplanen ger exempelvis utrymme för förnyelse och nytänkande, en blandning av olika tidsåldrar, 
kontraster i skala och uttryck, arkitektur med hög kvalitet, nyskapande arkitektur samt en spektakulär 
byggnad som förändrar och förstärker stadens identitet, vilket planförslaget stödjer.    
 
Att placera ett högt hus i anslutning till sjukhusområdet markerar en ny inriktning för staden samt 
tydliggör en förlängning av stadskärnan. Upplevelsen av ett sådant landmärke är i viss mån subjektiv 
beroende på hur betraktaren anser att Ängelholm ska utvecklas. En ny hög byggnad kan vidareutveckla 
orten mot en mer modern karaktär. Hur åtgärderna genomförs kan också ha en påverkan på hur 
byggnaden kommer att upplevas. Exempelvis har påverkan på stads- och landskapsbilden undersökts och 
åtgärder har vidtagits för att hantera påverkan. 
 
Vid sidan av det estetiska och framför allt symboliska misstaget av att bygga ett 100 meter 
högt torn befarar vi som närboende negativa effekter såsom ökad trafik, parkeringsproblem 
samt skuggeffekter från byggnaden. Därtill kommer detta projekt, sammantaget med andra 
byggnationsprojekt i staden i direkt anslutning till Rönne Å, inkräkta på och begränsa det 
som är Ängelholms själ: tillgången till vackra Rönne Å. Även av dessa skäl vill vi 
motsätta oss liggande förslag.  
 
Kommentar: Endast busstrafik får färdas på Karl den XV:s bro, detaljplanen påverkar inte detta.  Den 
norra sidan av Karl den XV:s bedöms därför inte påverkas trafikmässigt av planförslaget. En 
trafikutredning är framtagen i samband med detaljplanen. Där bedöms planförslaget medföra en marginell 
trafikökning, vilken procentuellt sett är störst på Södra vägen. Antalet parkeringsplatser är beräknat i en 
trafikutredning för Hälsohotellet och bedöms tillgodose planförslagets parkeringsbehov. Detaljplanen medger 
att ett underjordiskt garage kan byggas. Beroende på hur garaget utformas kan det rymma upp till 80 
platser. Resterande platser kan lösas genom samnyttjande med befintlig parkering på sjukhusområdet. 
 
Byggnadens höjd medför långa skuggor men den smala silhuetten gör att skuggan påverkar varje plats 
under en kortare tidsperiod. Under de mörkare månaderna passerar skuggan relativt snabbt, ungefär 20-
30 minuter över en punkt. Under sommaren är skuggorna korta och påverkar nästan ingen bebyggelse mer 
än någon enstaka fastighet sydöst om Carl XV:s bro. Bedömningen är att det för enskilda fastigheter blir 
en acceptabel påverkan. 
 
Tillgängligheten till Rönne å och åpromenade kommer att finnas kvar. Den del närmst ån planläggs som 
parkmark. En viktig del av planuppdraget är att förbättra tillgängligheten till åpromenaden för fler 
grupper i samhället, då den är begränsad i dagsläget.  
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Fastighetsägare till Tordmulen 11, 2019-05-12 
Jag bor vid Villagatan, Tordmulen 11. Jag har en i mitt tycke allvarlig invändning mot 
planförslaget: idén att tillåta en bygghöjd på över 100 meter. Hur illa det skulle bli syns rätt 
tydligt på den bild som finns i planförslaget, och som visar den möjliga utsikten från södra 
Storgatan mot lasarettsområdet. Om man klipper av en, eller kanske ännu hellre två, av de 
översta sektionerna på byggnaden skulle det bli betydligt bättre.  
 
Kommentar: Att placera ett högt hus i anslutning till sjukhusområdet markerar en ny, mer modern, 
inriktning för staden samt tydliggör en förlängning av stadskärnan. Upplevelsen av ett sådant landmärke 
är i viss mån subjektiv beroende på hur betraktaren anser att Ängelholm ska utvecklas. En ny hög 
byggnad kan vidareutveckla orten mot en mer modern karaktär. 
 
Att bygga på höjden bedöms även ligga i linje med kommunens översiktsplan, som är ett strategiskt 
dokument som visar kommunens viljeinriktning för Ängelholms framtida utveckling. Översiktsplanen ger 
exempelvis utrymme för förnyelse och nytänkande, en blandning av olika tidsåldrar, kontraster i skala och 
uttryck, arkitektur med hög kvalitet, nyskapande arkitektur samt en spektakulär byggnad som förändrar 
och förstärker stadens identitet, vilket planförslaget stödjer.    
 

Delägare till fastigheten Örnen 4, 2019-05-12 
Jag protesterar mot planförslaget och anser att det bör förpassas till papperskorgen. Vi 
behöver inget landmärke. 
 
En så hög byggnad passar inte in i Ängelholms småskaliga karaktär och påverkar stadsbild 
och landskapsbild på ett mycket negativt sätt. Den strider också helt mot intentionerna i 
Översiktsplanen.  
 
Kommentar: Upplevelsen av ett landmärke är i viss mån subjektiv beroende på hur betraktaren anser att 
Ängelholm ska utvecklas. En ny hög byggnad kan vidareutveckla orten mot en mer modern karaktär. 
Hur åtgärderna genomförs kan också ha en påverkan på hur byggnaden kommer att upplevas. Exempelvis 
har påverkan på stads- och landskapsbilden undersökts och åtgärder har vidtagits för att hantera 
påverkan. 
 
Översiktsplanen redogör inga specifika ställningstaganden kring höga byggnader. Det finns däremot delar i 
översiktsplanen som stödjer en hög byggnad enligt planförslaget. Bland annat ställningstaganden om 
förnyelse och nytänkande, blandning av olika tidsåldrar, kontraster i skala och uttryck, arkitektur med 
hög kvalitet, nyskapande arkitektur samt en spektakulär byggnad som förändrar och förstärker stadens 
identitet.  
 
Marken är inte lämplig för en så hög byggnad med tanke på risken för ras, skred, erosion, 
översvämning mm.  
 
Kommentar: Geotekniska utredningar har tagits fram i enlighet med Sveriges Geotekniska institut (SGI) 
beräkningsmetod. Beräkningar visar att slänten i dess naturliga form har en säkerhetsfaktor mot ras och 
skred som idag ligger precis under gränsen för vad som är acceptabelt. För den planerade byggnaden 
kommer en avschaktning att utföras för bland annat garage och källare. Detta kommer att avlasta slänten 
vilket är gynnsamt och leder till en högre säkerhetsfaktor. Byggnaden i sig pålas vilket gör att byggnadens 
laster förs ner djupare och påverkar inte släntstabiliteten i permanentskedet. Då beräkningarna visar att 
erforderlig säkerhetsnivå för permanentskedet erhålls under förutsättningarna att byggnader utförs med 
pålgrundläggning samt med källare med en viss högsta grundläggningsnivå, har detta reglerats på 
plankartan. Detta i enlighet med SGI:s rekommendationer.  



   19 (26) 
 

  

 
Sammanfattningsvis bedöms det, med framtagna utredningarna som underlag, vara godtagbara 
förutsättningar för att uppföra en byggnad i enlighet med planförslaget på platsen. Detta då byggnaden, när 
den väl är på plats, kommer att förbättra släntens stabilitet och klara säkerhetsmarginalen. Vid 
detaljprojektering av byggnaden och övriga anläggningar krävs det att kompletterande undersökningar 
utförs samt att materialparametrar för grundläggning av varje specifikt objekt tas fram. Ytterligare kontroll 
och uppföljning sker under genomförandet. 
 
Byggnader, entré, garagenedfarter och andra anordningar kommer att inkräkta på årummet 
och påverka miljön kring Rönneå , åpromenaden och hela närområdet på ett negativt sätt.  
Det är också negativt för den biologiska mångfalden att mycket grönska försvinner och 
ersätts med betong och glas. 
 
Kommentar: Ambitionen är att spara så mycket av slänten och träden som möjligt. Bevarandet av en stor 
del av träden säkerställs genom en planbestämmelse om att träden inte får fällas, samt utökad 
marklovsplikt för trädfällning. Det finns även en bestämmelse om att släntens topografi inte får ändras 
utöver ramp och tillgänglighetsåtgärder. En viktig del av planuppdraget är att förbättra tillgängligheten till 
åpromenaden, som inte är tillfredställande i dagsläget. För att förbättra tillgängligheten för fler grupper i 
samhället är åtgärder som kan påverka slänten en nödvändighet.   
 
Den höga byggnaden kommer att lägga sin skugga över hela Tullportsparken, Vita Räck 
området och fastigheterna längs Södra kyrkogatan, Storgatans södra del, Östergatans södra 
del och delar av Villagatan. 
 
Kommentar: Byggnadens höjd medför långa skuggor men den smala silhuetten gör att skuggan påverkar 
varje plats under en kortare tidsperiod. Under de mörkare månaderna passerar skuggan relativt snabbt, 
ungefär 20-30 minuter över en punkt. Under sommaren är skuggorna korta och påverkar nästan ingen 
bebyggelse mer än någon enstaka fastighet sydöst om Carl XV:s bro. Bedömningen är att det för enskilda 
fastigheter blir en acceptabel påverkan. 
 
Parkeringsbehovet är inte löst på ett tillfredställande sätt, 78 platser kommer inte att räcka 
till hotellgäster, konferensdeltagare, besökare och all personal som ska jobba här. 
Samutnyttjande med ett sjukhus som har personal, patienter och besökare från tidig 
morgon till sen kväll kommer inte att fungera. Det finns också ett badhus som är öppet 
10.00 till 20.30. 
 
Kommentar: Antalet parkeringsplatser är beräknat i en trafikutredning för Hälsohotellet och bedöms 
tillgodose planförslagets parkeringsbehov. Detaljplanen medger att ett underjordiskt garage kan byggas. 
Beroende på hur garaget utformas kan det rymma upp till 80 platser. Resterande platser kan lösas genom 
samnyttjande med befintlig parkering på sjukhusområdet. 
 
Vi måste vara rädda om de oaser som fortfarande finns kvar kring Rönneå i Ängelholm. 

Om det finns behov av hotell kan man bygga på andra platser, spara Sjukhusområdet till 
småskalig vård.    

I det samråd som har varit i planarbetet har det inkommit många synpunkter som 
planförfattarna i sina kommentarer helt har negligerat. Inga synpunkter från berörda 
fastighetsägare och intresseorganisationer har tillgodosetts. Man bryr sig inte om vad folk 
tycker. Samrådsförfarandet verkar helt meningslöst.     
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Kommentar: Planprocessen, inklusive samråd, sköts enligt plan- och bygglagen och skriftliga synpunkter 
har besvarats i samrådsredogörelsen. Yttrandena har bland annat lett till kompletterande utredningar. 
 
Fastighetsägare till Örnen 1, 26 samt 21, 2019-05-13 
Tycker att det är förfärligt att Ängelholms politiker inte vågar stå upp för det man har 
kommit överens om i Översiktsplanen 2017-2035. Att ett företag som är stort och starkt 
kan få styra Ängelholms utveckling är tråkigt. Hörde en politiker säga ” är det någon som 
vill investera en miljard i Ängelholm säger man inte nej”. Då blev det 14-1 i 
kommunstyrelsen för en 100 meter hög byggnad. 

Ängelholm är en växande småstadsidyll som inte behöver en av Sveriges högsta byggnader 
mitt i stan. Ängelholms kulturella värde står för en helt annan byggnadsstil. 
 
Kommentar: Översiktsplanen redogör inga specifika ställningstaganden kring höga byggnader. Det finns 
däremot delar i översiktsplanen som stödjer en hög byggnad enligt planförslaget. Bland annat 
ställningstaganden om förnyelse och nytänkande, blandning av olika tidsåldrar, kontraster i skala och 
uttryck, arkitektur med hög kvalitet, nyskapande arkitektur samt en spektakulär byggnad som förändrar 
och förstärker stadens identitet. 
 
Att placera ett högt hus i anslutning till sjukhusområdet markerar en ny inriktning för staden samt 
tydliggör en förlängning av stadskärnan. Upplevelsen av ett sådant landmärke är i viss mån subjektiv 
beroende på hur betraktaren anser att Ängelholm ska utvecklas. En ny hög byggnad kan vidareutveckla 
orten mot en mer modern karaktär. 
 
Inkommen synpunkt, 2019-05-13  
Historiskt sett är Carl XV:s bro av stor betydelse för Ängelholm eftersom riksvägen hade 
sin sträckning just däröver Rönneå, när man kom in i staden söderifrån. Innanför åslingan 
byggdes Ängelholm upp. Därför bör man särskilt värna om miljön och den estetiska 
aspekten runt denna bro av kulturhistoriska skäl. 

Undertecknad är därför helt emot en byggnad av denna dignitet mellan gamla 
sjukhusvaktstugan (väl värd att bevara), gamla B.B.intill Carl XV:s bro. 

Varför inte lägga komplexet på andra sidan hälsostaden, mellan landshövdingevägen, 
blodgivnigscentralen och gamla akuten. 

Bevara detta för Ängelholm så unika grönområde med Tullportsplatsen mittemot. 

Tänk på turismen och vår gröna stad! 
 
Kommentar: Förutsättningarna för att lokalisera ett hälsohotell inom sjukhusområdet har utretts. Vid 
utredningen har olika förutsättningar som kulverttillgång, tillgänglighet, centrumnära läge samt 
attraktivitet varit centrala för placering av ett hälsohotell. Även närheten till åns rekreativa miljö och 
unika karaktär har vägts in. Utredningen visar att den valda platsen bäst uppfyller de förutsättningar som 
är viktiga för projektets genomförande.  
 
Namnlista, 2019-05-13 
Synpunkter  
Stads- och landskapsbilden  
Vi anser att förslaget kommer innebära stora konsekvenser för stads- och landskapsbilden 
från många platser i staden. Det byggande som kommer tillåtas genom planförslaget 
kommer stå i stark kontrast till övrig karaktär och omgivning i Ängelholms kom att 
kännetecknas av småskalig äldre bebyggelse. Alla byggnader i planförslagets omgivning är 
1-4 våningar höga varför det föreslagna 35-våningshuset framstår som onaturligt högt. I 



   21 (26) 
 

  

planförslagets höjdjämförelse redovisas att det näst högsta huset, benämnt Angela med 16 
våningar, ännu inte är byggt. Det bör också nämnas att denna byggnad ännu inte är tillåten 
att bygga i Ängelholm och det är oklart om det någonsin kommer att bli så. Det är därmed 
inte lämpligt att ha med denna byggnad i någon typ av jämförelse. 
 
Kommentar: Detaljplan för Ängelholm 5:3 (DP1075) vann laga kraft 2013. Byggrätten för ”Angela” i 
16 våningar är därmed säkerställd i detaljplan och är tillåten att bygga.  
 
Förslaget kommer vidare att innebära allt för stora negativa konsekvenser för det värdefulla 
naturstråket och grönstrukturen som finns längs med rönne å och tullportsplatsen.  
 
Planen kommer att ge upphov till en stor och negativ kulturmiljöpåverkan, dels genom den 
skalförskjutning som den mycket höga byggnaden innebär. Påverkan blir än mer påtaglig 
genom att en bevarandevärd portvaktsbyggnad föreslås rivas. Byggnaden påstås vara 
svåranvänd och i dåligt skick, men det saknas tydliga belägg för dessa påståenden.  
 
Kommentar: Portvaktsbyggnaden är inte skyddad med några bevarandebestämmelser i gällande detaljplan, 
vilket innebär att byggnaden går att riva redan idag. I samband med arbetet med detaljplanen gjordes 
bedömningen att på grund av fukt och mögelskada så är byggnaden svår att återställa till ett användbart 
skick.  
 
Enligt miljökonsekvensbeskrivningen är påverkan på kulturmiljön betydande från vissa platser i staden. 
För att mildra påverkan så har planförslaget bland annat fokuserat på byggnadens utformning.   
 
Skuggförhållanden som framgår av planbeskrivningen stämmer inte då det saknas reglering 
i planförslaget i fråga om den 100 m höga byggnadens bredd och djup. Det finns därmed 
en påtaglig risk att den slutliga skuggbildningen kommer bli väsentligt större än beräknat. 
Skuggstudien bör därmed göras om, såtillvida inte plankartan och dess bestämmelser 
revideras.  
 
Kommentar: Högdelen av byggnaden är reglerad i bredd och djup på plankartan. Byggnadens höjd medför 
långa skuggor men den smala silhuetten gör att skuggan påverkar varje plats under en kortare tidsperiod. 
Under de mörkare månaderna passerar skuggan relativt snabbt, ungefär 20-30 minuter över en punkt. 
Under sommaren är skuggorna korta och påverkar nästan ingen bebyggelse mer än någon enstaka fastighet 
sydöst om Carl XV:s bro. Bedömningen är att det för enskilda fastigheter blir en acceptabel påverkan. 
 
Avvikelser från översiktsplanen  
Förslaget avviker allt för mycket från nu gällande översiktsplan, ÖP 2035. Översiktsplanen 
anger bl.a. att hela det aktuella området ska bestå av ett grönt stråk. Detta kommer inte bli 
verklighet om detaljplanen kommer att genomföra.  
 
Kommentar: Det finns skrivelser i översiktsplanen som stödjer en hög byggnad enligt planförslaget. Bland 
annat ställningstaganden om förnyelse och nytänkande, blandning av olika tidsåldrar, kontraster i skala 
och uttryck, arkitektur med hög kvalitet, nyskapande arkitektur samt en spektakulär byggnad som 
förändrar och förstärker stadens identitet. Åpromenad och parkmark säkerställs och påverkas inte 
betydande. Planförslaget är tänkt att förbättra allmänhetens tillgänglighet till det gröna stråket.  
 
Genomförandetid  
Enligt PBL 4:39 § får en detaljplan inte ändras eller upphävas före genomförandetidens 
utgång, om någon fastighetsägare som berörs motsätter sig det. Då ett flertal 
fastighetsägare motsätter sig den föreslagna ändringen, och då genomförandetiden för nu 
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gällande detaljplan (DP 1087 som vann laga kraft 2015-07-17) inte har gått ut, borde den 
nu föreslagna detaljplanen inte gå att anta i dagsläget. Någon giltigt skäl enligt PBL 4:39 § 
för avsteg från förbudet har inte anförts av kommunen.  
 
Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras med en motivering till varför gällande detaljplan ersätts. Att 
ersätta en del av detaljplanen före genomförandetidens utgång föranleds av svårigheter att förutse 
sjukvårdens utveckling och behov. Till följd av rådande omständigheter och utveckling har det uppkommit 
nya behov som detaljplanen bidrar med att tillgodose. Hälsohotellet kan medverka till att stärka och 
utveckla vården, öka tillgängligheten och attrahera kompetens.  
 
Planbeskrivningen  
I planbeskrivningen står att inga utskjutande delar eller synliga tekniska installationer 
kommer att tillåtas, men under kraven på utformning i kartan gäller detta bara över 17 
meter. Det framgår inte till vilken nytta denna gränsdragningen ska vara. Det framgår inte 
heller någon motivering till varför synliga tekniska installationer ska förbjudas 
överhuvudtaget.  
 
Kommentar: Syftet med planbestämmelserna är främst estetisk, för att dölja tekniska installationer, samt 
utskjutande delar som balkonger med mera, som annars kan ge byggnaden ett oroligt uttryck. Anledningen 
till att dessa bestämmelser endast gäller över 17 meter är för att nedre delen av byggnaden kan behöva 
åtgärder för vindskydd eller andra utskjutande funktioner.  
 
Det står i planbeskrivningen att befintliga träd längs med rönne å ska bevaras genom att 
krav på marklov för trädfällning införs. Vid granskning av plankartan framgår inga 
bestämmelser om krav på marklov.  
 
Kommentar: På grund av ett redaktionellt fel föll planbestämmelsen om marklov bort i plankartan efter 
samrådet. Detta har uppmärksammats och planbestämmelsen om krav om marklov vid trädfällning är 
återinförd på plankartan.   
 
I planbeskrivningen står att nollalternativet tillåter att en stor del av släntsträckan kan 
exploateras i 4-6 våningar, vilket är felaktigt. Nollalternativet tillåter att endast 45% av 
sjukhusområdet bebyggs, vilket i princip redan har skett. Nollalternativet bör då rimligen 
vara att släntsträckan förblir obebyggd, förutsatt att inte en motsvarande stor del av 
befintligt sjukhus rivs. Se nu gällande detaljplan, DP 1087. 
 
Kommentar: Enligt gällande detaljplan, DP 1078, finns det byggrätt kvar som möjliggör ny bebyggelse i 
slänten.  
 
I planbeskrivningen står att påverkan på stads- och landskapsbilden mildras genom att  
"högdelen ska ha en smal silhuett" och "litet avtryck". Vid granskning av plankartan 
framgår att det inte finns något rent juridiskt som hindrar att hela området betecknat 
OC2D1 (exkl. punktprickad mark) bebyggs med en 100 m hög byggnad. Detta inkluderar 
kryssprickat område betecknat b3 som visserligen endast får bebyggas med kompletterande 
bebyggelse. Det finns dock enligt planhandlingarna inget förbud i sig mot att 
kompletterande bebyggelse får vara 100 m hög.  
 
Kommentar: Området som är betecknat med OC2D1 är den så kallade ”högdelen” och kan byggas upp till 
en totalhöjd om maximalt 100 meter över nollplanet. Kompletterande bebyggelse (korsmark), har 
förtydligats med en reglering om en högsta tillåtna nockhöjd på 4 meter på plankartan.   
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Området avses exploateras av ett privat bolag (Hälsostaden AB) som ägs och styrs av 
samma huvudmän som Peab AB. Då området inte exploateras av ett bolag med ett 
renodlat allmänt intresse (t.ex. ett kommunalt bolag) borde ett exploateringsavtal eller 
markanvisning genomföras. Former för exploateringsavtal i Ängelholms kommun har 
upprättats och antagits av kommunfullmäktige 2015-01-25 (dnr. 2015/925). Dessa riktlinjer 
verkar inte ha följts och något godtagbart skäl för avsteg har inte redovisats av kommunen i 
planhandlingarna. I PBL 4:33 § står det även att det av planbeskrivningen ska framgå hur 
detaljplanen är avsedd att genomföras, närmare bestämt om kommunen avser att ingå 
exploateringsavtal eller genomföra markanvisningar. Det ska även framgå dessa avtals 
huvudsakliga innehåll och konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med 
stöd av ett eller flera sådana avtal. Detta framgår inte i tillräcklig omfattning i 
planbeskrivningen.  
 
Kommentar: Markanvisning är inte aktuell då marken inte ägs av kommunen. Ett exploateringsavtal 
kommer att tecknas i samband med detaljplanen. Exploateringsavtal brukar skrivas i slutet av 
planprocessen när det är utrett och klarlagt vilka frågor som behöver avtalas om. Planbeskrivningen 
kompletteras med ett avsnitt om exploateringsavtal. 
 
Parkering  
Parkeringssituationen i centrum kommer att bli ohållbar med de optimistiska antaganden 
som görs i planbeskrivningen och trafikutredningen. Det framgår av planbeskrivningen att 
det krävs 11 bil platser per 1000 kvm BTA för hotell och 25 bil platser för restauranger. 
Detta är bara en bråkdel av de platser som behövs enligt beslut av kommunfullmäktige i 
Ängelholm. Parkeringsnormen som ska gälla för all exploatering i kommunen kräver att det 
ska finnas minst 35 bil platser per 1000 kvm BTA i fråga om hotell och 110 bil platser per 
1000 kvm BTA i fråga om restauranger. Enligt egna beräkningar borde det verkliga 
parkeringsbehovet enligt den gällande normen uppgå till 250 parkeringsplatser, och inte 78 
som framgår av planbeskrivningen. Det hänvisas visserligen till Malmö Stads 
parkeringspolicy i planbeskrivningen, men det tycks märkligt att Malmö Stads 
parkeringspolicy ska äga företräde före den som Ängelholms kommun har beslutat om.  
I planhandlingarna framgår vidare att det påstådda behovet om 78 nya bilplatser ska 
tillgodoses till en bråkdel inom det aktuella området. Resterande antal ska tillgodoses inom 
resten av staden eller sjukhusområdet vilket inte är rimligt med tanke på att 
parkeringssituationen i området redan är ansträngd. Vissa parkeringsplatser ska till och med 
tillgodoses genom att en ny våning byggs ovanpå en byggnad långt borta vilket tycks högst 
orealistiskt då detta aldrig tidigare har presenterats i någon form.  
 
Trafikutredningen bör därmed göras om, och planbeskrivningen revideras i denna del. 
Ytterligare reglering bör göras för att tillgodose det ökade parkeringsbehovet som uppstår 
genom förslaget. Det bör även ses över hur det befintliga parkeringsbehovet från 
existerande bebyggelse i området ska tillgodoses.  
 
Kommentar: Den parkeringsnorm som i dagläget gäller för Ängelholms kommun är framtagen år 1991 
och är inte aktualiserad efter dagens förutsättningar och hållbarhetstänk. I vissa detaljplaner tas det fram 
separata parkeringsutredningar för att undersöka parkeringsbehovet utifrån specifika förutsättningar. 
Antalet parkeringsplatser för planförslaget är beräknat i en egen trafikutredning för Hälsohotellet, och är 
inte baserat på kommunens parkeringsnorm från 1991. Trafikutredningen gör bedömningen att 
planförslaget medför en marginell trafikökning, samt beräknar antalet platser som bedöms krävas för att 
tillgodose parkeringsbehovet. Detaljplanen säkerställer att parkeringen kan tillgodeses inom fastigheten 
genom att planlägga för ett underjordiskt garage. Beroende på hur garaget utformas kan det rymma upp till 
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80 platser. Resterande platser kan lösas genom samnyttjande med befintlig parkering på sjukhusområdet. 
En detaljplan hanterar inte hur parkering ska lösas för befintlig bebyggelse som finns utanför planområdet.  

 
Risk för skred och ras  
Från både närboende och berörda myndigheter finns det en oro för att de föreslagna 
åtgärderna kommer förorsaka skred eller ras vid den aktuella slänten, till fara för 
omgivningen. Därför är det högst märkligt att man i planbeskrivningen redogör för att ett 
skred eller ras är så gott som garanterat (då säkerhetsfaktorn på 0,988 blir under den 
acceptabla gränsen på 1,0) vid en kombinerad analys. Att i planbeskrivningen kalla 
resultatet för "på gränsen till tillfredsställande" förbättrar inte denna tolkning.  
 
Kommentar: Efter samråd och granskning har geotekniken utretts ytterligare för att säkerställa att marken 
är lämplig för föreslaget ändamål. Detta har gjorts i avstämning med SGI (Statens geotekniska institut) 
som granskande expertmyndighet. Beräkningar visar att slänten i dess naturliga form har en 
säkerhetsfaktor mot ras och skred som idag ligger precis under gränsen för vad som är acceptabelt. För den 
planerade byggnaden kommer en avschaktning att utföras för bland annat garage och källare. Detta 
kommer att avlasta slänten vilket är gynnsamt och leder till en högre säkerhetsfaktor. Byggnaden i sig pålas 
vilket gör att byggnadens laster förs ner djupare och påverkar inte släntstabiliteten i permanentskedet. Då 
beräkningarna visar att erforderlig säkerhetsnivå för permanentskedet erhålls under förutsättningarna att 
byggnader utförs med pålgrundläggning samt med källare med en viss högsta grundläggningsnivå, har detta 
reglerats på plankartan. Detta i enlighet med SGI:s rekommendationer.  

 
Sammanfattningsvis bedöms det, med framtagna utredningarna som underlag, vara godtagbara 
förutsättningar för att uppföra en byggnad i enlighet med planförslaget på platsen. Detta då byggnaden, när 
den väl är på plats, kommer att förbättra släntens stabilitet och klara säkerhetsmarginalen. Vid 
detaljprojektering av byggnaden och övriga anläggningar krävs det att kompletterande undersökningar 
utförs samt att materialparametrar för grundläggning av varje specifikt objekt tas fram. Ytterligare kontroll 
och uppföljning sker under genomförandet. 
 
Plankartan och planbestämmelser  
Det saknas förklaringar kring vad termer som framgår i planbestämmelserna innebär eller 
betyder. Detta är en nödvändighet för att allmänheten ska kunna tolka förslaget och lämna 
korrekta synpunkter. Någon korrekt hänvisning till ett dokument som innehåller 
definitioner har inte gjorts. Handlingarna kan därmed inte anses uppfylla kraven på 
tydlighet och innehåll i PBL 4:30- 32 §§. Att i detaljplanen reglera takmaterial så pass 
specifikt som att föreskriva sedumtak får även anses vara mer detaljerat än vad som är 
tillåtet enligt PBL 4:32 §, särskilt när det finns andra takmaterial och anordningar som 
exempelvis fördröjer regnvatten eller har en renande effekt om det nu är det som är syftet. 
Något uttryckligt skäl för att föreskriva just detta takmaterial saknas i planbeskrivningen.  
 
Beträffande bestämmelsen att "fasad ska utformas så att våningsantal inte tydligt upplevs" 
är detta en bestämmelse som dels är mycket svår att tolka och tillämpa i verkligheten vid en 
eventuell bygglovsprövning. Det är även en bestämmelse som inte är tillåten enligt PBL 
4:32 § då det saknas motivering för den typen av detaljeringsgrad. 
 
Likaså gäller bestämmelsen att fasaden ska vara "ljus men inte vit" vilket är en mycket 
otydlig bestämmelse. Det saknas någon allmänt accepterad definition av vad som betraktas 
som "ljus" och "inte vit" färg varför den slutliga bedömningen kommer bli högst 
oförutsägbar.  
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Kommentar: I planbeskrivningen finns det tydligt beskrivet vad varje planbestämmelse innebär (s. 15-18). 
Syftet med sedumtak är huvudsakligen reglerat utifrån ett gestaltningsperspektiv. Taket kommer att bli 
synligt, dels från högdelen men även omkringliggande sjukhusbyggnader. Det är därför av stor vikt att det 
utformas på ett tilltalande sätt. Ytterligare ett syfte är att sedumtak kan bidra till att samla upp och 
fördröja dagvatten. Detta finns beskrivet i planbeskrivningen på sidan 25 och 42.  
 
Enligt Boverkets allmänna råd bör bestämmelser om utformning tillämpas om det finns särskilda skäl att 
ta hänsyn till förhållandena på platsen eller i omgivningen. Planförslaget tillåter en hög byggnad som ligger 
centralt i Ängelholms tätort. Med hänsyn till stads- och landskapsbild och kulturmiljö finns det starka 
särskilda skäl för att reglera byggnadens utformning så att en väsentlig arkitektonisk kvalitet säkerställs. 
Denna motivering finns att läsa i planbeskrivningen på sidan 17.  
 
Det saknas uppgift i plankartan vad det angivna nollplanet är. Det saknas därmed en faktisk 
begränsning av byggnadshöjderna. 
  
Kommentar: Nollplanet är tydligt beskrivet i planbeskrivningen. Nollplanet är +0,0 meter i höjdsystemet 
RH200. RH2000 är Sveriges nationella höjdsystem vars nollpunkt definieras av Normaal Amsterdams 
Peil (NAP). Detta är en punkt i Amsterdam som även används som nollpunkt i andra europeiska 
länder. Något förenklat kan man säga att NAP utgår från havsnivån. Det är därför svårt att definiera 
nollpunkten ute i den fysiska miljön. Som exempel ligger gångstigen utmed ån på cirka +1,5 meter över 
nollplanet, medan gångvägen mellan Tullportsbron och Södra vägen ligger på en höjd om cirka +11 meter 
över nollplanet. 

STÄLLNINGSTAGANDE 
Plankartan kompletteras/redigeras vad gäller: 
 Förbud mot trädfällning på plankartan  
 Höjd för kompletterande bebyggelse på plankartan  
 Planbestämmelsen ”Vård” preciseras till ”Sjuhusvård” på plankartan 
 Planbestämmelser om att grundläggning ska ske på pålar samt en högsta höjd 

grundläggningsnivå på källare har tillförts plankartan 
 
Planbeskrivningen kompletteras/redigeras vad gäller: 
 Motivering till ersättning av gällande detaljplan 
 Förtydligande av ändrad planbestämmelse ”Sjuhusvård”  
 Förtydligande gällande trädens bevarandevärden 
 Komplettering av avsnittet ”buller” utifrån trafikutredning 
 Förtydligande om påverkan på MKN vatten 
 Exploateringsavtalets innehåll  
 Avsnitten ”skred och ras”, ”erosion” och ”geotekniska förhållanden” har reviderats 

utifrån ny geoteknisk utredning och hydrologiskt PM 
 
NAMNLISTA 
Följande har under samrådet inkommit med synpunkter som ej tillgodosetts: 
 Fastighetsägare till Örnen 21, 2018-01-12  
 Fastighetsägare till Paletten 2, 2018-01-13  
 Stenfalkenboet AB (Gräsanden 7), 2018-01-12  
 Fastighetsägare till Harkranken 6, 2018-01-12  
 Vita Räck AB (Örnen 1 och 26), 2017-12-18 och 2018-01-12  
 Föreningen Rädda Pyttebroområdet, 2018-01-11  
 Järneken Fastighetsförvaltning (Vakteln 3 och Örnen 6), 2018-01-08  
 EngelholmsPartiet, 2018-01-11  
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 Naturskyddsföreningen Ängelholm, 2018-01-09  

Följande har under granskningen inkommit med synpunkter som ej tillgodosetts: 
 Fastighetsägare till Örnen 1 och 26, 2019-04-28 
  Fastighetsägare till Gräsanden 7, 2019-05-06  
  Fastighetsägare till Lommen 7, 8 och 9, 2019-05-12 
  Fastighetsägare till Lommen 6, 2019-05-13 
  Fastighetsägare till Tordmulen 11, 2019-05-12 
  Fastighetsägare till Örnen 1, 26 samt 21, 2019-05-13 
  Delägare till fastigheten Örnen 4, 2019-05-12 
  Naturskyddsföreningen Ängelholm, 2019-05-12 
  Namnlista, 2019-05-13  

BESVÄRSHÄNVISNING 
Följande sakägare har under samrådet/granskningen inkommit med synpunkter som ej 
tillgodosetts: 
  Fastighetsägare till Örnen 21 
  Stenfalkenboet AB (Gräsanden 7)  
  Vita Räck AB (Örnen 1 och 26) 
  Föreningen Rädda Pyttebroområdet 
  Järneken Fastighetsförvaltning (Vakteln 3 och Örnen 6) 
  EngelholmsPartiet 
  Fastighetsägare till Örnen 1 
  Fastighetsägare till Örnen 26 
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MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER 
Utlåtande har upprättats av planarkitekt Amelie Hillåker  
 
SAMHÄLLE/PLANENHETEN 
Ängelholm den 31 mars 2020.  
 
 
Elin Tängermyr  Amelie Hillåker   
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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