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Ängelholms kommun   B 308 
 
Detaljplan för                     
 
KV SAMSKOLAN M M 
 
i Ängelholms stad 
 
  
P L A N B E S K R I V N I N G 
 
HANDLINGAR 
 
Planhandlingarna består under samrådstiden av: 
 
-  Plankarta med bestämmelser 
-  Denna planbeskrivning 
-  Genomförandebeskrivning 
-  Fastighetsförteckning 
 
Efter avslutat samråd enligt PBL 5 kap 28 §, enkelt planförfarande 
tillkommer 
 
-  Utlåtande efter samråd. 
 
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
 
Den nya planen har upprättats i första hand för att möjliggöra genom-
förandet av ett avtal om fastighetsreglering mellan kommunen och Te-
laris, som är ägare till den södra kvartersdelen. Dessutom har Lärk- 
gatans  gatumark något utvidgats med de delar av befintliga gångbanor, 
som f n ligger på tomtmark, och Lärkan 25 utökats med befintlig par-
kering på gatumark. 
 
PLANDATA 
Planområdet, som omfattar kv Samskolan samt Lärkgatan och del av 
Rönnegatan, är beläget i stadens centrum omedelbart söder om Stads-
parken. Det begränsas i öster av Östergatan, i söder av kv Påfågeln och i 
väster av kv Lärkan. Dess totala areal är c:a 11.200 m2. 
 
MARKÄGANDE 
Telaris äger Samskolan 1 och del av Samskolan 3. Kommunen äger 
resterande del av kv Samskolan och huvuddelen av gatumarken. Delar 
av Lärkgatans västra  gångbana och Lärkan 25 är i enskild ägo.               
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PLANLÄGE 
 
I kommunens antagna översiktsplan förutsätts inga förändringar av nu-
varande markanvändning inom de berörda kvarteren. Den nya detalj-
planen har, som ovan redovisats, inte något annat syfte. 
 
För planområdet gäller helt eller delvis tre äldre stadsplaner fastställda          
den 23 maj 1947, den 6 juni 1957 resp 15 november 1974.  Till om-   
rådet gränsar även fem stadsplaner fastställda den 15 november  1945, 
den 28 juli 1955, den 26 april 1972,  den 21 november 1980 resp den 
17 januari 1986. 
 
Byggnadsnämnden beslutade den 21 november 1995 om uppdrag att 
upprätta ny detaljplan för kv Samskolan m m. 
 
MARKANVÄNDNING 
 
Norra delen av kv Samskolan upptas av den 1914 invigda Parkskolan, en 
byggnad som enligt kommunens bevaringsprogram har stort tekniskt och 
miljömässigt värde. 
 
Lokalerna används i dag huvudsakligen av olika föreningar och av den 
kommunala musikskolan. Den f d aulan utnyttjas flitigt för olika musik-
arrangemang m m, och i källarvåningen finns en restaurang. 
 
Skolgården utgör i dag i sin helhet en allmän parkering. 
 
I den södra kvartersdelen återfinns lokaler och lastgård för Postverkets 
och Telia AB:s verksamheter. Byggnaden  mot Östergatan disponeras 
delvis av gymnasieskolan. 
 
Utmed kvarterets gräns mot Östergatan finns en trädrad, som skall be-
varas tillsammans med de enstaka träd som finns inom kvarteret i övrigt. 
 
Bebyggelsen på Lärkan 25 överensstämmer i allt väsentligt med gällande 
plan, som tillåter handel och bostäder. 
 
DETALJPLANENS INNEHÅLL 
 
Byggrätten inom kv Samskolan och berörd del av kv Lärkan har i princip 
reducerats till att motsvara befintlig bebyggelse. Såväl den kulturhisto-
riskt värdefulla Parkskolan som bebyggelsen och gårdsmiljön på Lärkan 
25 har försetts med en speciell skyddsbestämmelse som även innehåller 
rivningsförbud. 
 
Kvarterets gräns mot Östergatan har ändrats till att sammanfalla med     
det befintliga staketet, gångbanan som i dag är belägen på kvartersmark   
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överförs därmed till gatumarken. Motsvarande ändring av kvartersgrän-
ser har även skett i norra delen av Lärkgatan, där de mindre delar av 
Lärkan 24 och 25 och Samskolan 3 som i dag utgör gångbana överförts 
till gatumark. 
 
Lärkan 25 tillförs den mindre del gatumark, som i dag utnyttjas för bil-
parkering reserverad för fastighetens hyresgäster. Hela fastigheten har 
tagits med i planområdet för att gällande tomtindelning skall kunna upp-
hävas. 
 
Utfartsförbud föreslås i de östra och södra gränserna för kv Samskolan 
med undantag för befintlig utfart mot Östergatan från den norra kvarters-
delen. 
 
Som skydd för trädraden utmed Östergatan har en särskild bevarande-
bestämmelse införts. 
 
ADMINISTRATIVA FRÅGOR 
 
Planärendet kommer att handläggas med enkelt planförfarande enligt 
PBL 5 kap 28 §, d v s med begränsat samråd och utan formell utställ-
ning. 
Planen antas sedan i normalfallet av byggnadsnämnden direkt efter av-
slutat samråd. 
 
Planområdet berörs av två gällande tomtindelningar fastställda den 15 ja-
nuari 1946 resp 26 april 1960, som efter planens antagande upphör att 
gälla för i planområdet ingående kvartersmark. Upphävandet regleras i 
en särskild planbestämmelse. 
 
Genomförandetiden har med tanke på planens syfte satts till endast fem 
år. 
 
Kommunen är huvudman för de allmänna platserna. 
 
Ängelholm den  24 november 1995. 
STADSARKITEKTKONTORET 
 
 
Bertil Staffansson  Bo Gustafson 
Stadsarkitekt  Planarkitekt 
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Ängelholms kommun   B 308 
 
Detaljplan för  
 
KV SAMSKOLAN M M 
 
i Ängelholms stad 
 
 
GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
 
TIDPLAN 
 
Detaljplanen beräknas kunna bli antagen av byggnadsnämnden i januari 
1996 efter handläggning med enkelt planförfarande. Erforderlig fastig-
hetsbildning kan påbörjas så snart planen vunnit laga kraft. 
 
Kort genomförandetid, fem år, har valts med tanke på planens syfte och 
omfattning. 
 
ANSVARSFÖRDELNING 
 
Kommunen är huvudman för de allmänna platserna, och ansvarar där-
med för byggande och underhåll av gator, parker  och andra 
anläggningar på allmän plats, samt av allmänna vatten- och 
avloppsledningar. 
 
Ängelholms Energi AB bygger och underhåller ledningar och andra an-
ordningar för områdets försörjning med el och fjärrvärme. 
 
Om inte annat reglerats i särskilda avtal svarar resp fastighetsägare för 
alla anläggningar på kvartersmark. 
 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
 
För att  detaljplanen skall kunna genomföras i sin helhet måste följande 
fastighetsbildningsåtgärder vidtas: 
 
Samskolan 1,  avstår mark till redan utbyggd gångbana i Östergatan och 
Lärkgatan, 
 
Samskolan 3,    som Samskolan 1. 
 
Samskolan 4,  avstår mark till redan utbyggd gångbana i Lärkgatan. 
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Lärkan 25,  tillförs den del av Lärkgatan som i dag används som par-
kering, och avstår mark till redan utbyggd gångbana i Lärkgatan. 
 
Lärkan 24,  avstår mark till redan utbyggd gångbana i Lärkgatan, och till 
förs mark från Lärkan 7. 
 
Lärkan 7,  avstår mark till redan utbyggd gångbana i Lärkgatan, reste-
rande del av fastigheten läggs till Lärkan 24. 
 
Lärkan 18,  avstår mark till redan utbyggd gångbana i Lärkgatan. 
 
Lärkan 22,  som Lärkan 18. 
 
Lärkan 23,  som Lärkan 18. 
 
Påfågeln 8,  avstår mark till redan utbyggd gångbana i Rönnegatan med 
servitut. 
 
EKONOMI 
 
Tekniska kontoret har gjort följande preliminära kalkyl för plangenom-
förandet. Angivna priser avser kostnadsläget år 1995. 
 
Kostnader 
Markförvärv från Telaris enligt avtal                                       20.000:- 
Fastighetsbildning totalt                                                          35.000:- 
 
                                                             Summa:   55.000:- 
 
Intäkter 
Markförsäljning                                                                       35.000:- 
 
AVTAL 
 
Inga ytterligare avtal krävs innan detaljplanen kan antas. 
 
Ängelholm den 24 november 1995 
STADSARKITEKTKONTORET 
 
Bertil Staffansson  Bo Gustafson 
Stadsarkitekt  Planarkitekt 
 
 



  

ÄNGELHOLMS KOMMUN      
Stadsarkitektkontoret  
    Datum           

Planavdelningen   1996-02-16 
 
      
 

 
 
 
 
 
 
 
LAGAKRAFTBEVIS    
 
 
Byggnadsnämnden antog den 23 januari 1996 förslag till 
detaljplan för kv Samskolan m m i Ängelholms stad, 
Ängelholms kommun. 
 
Länsstyrelsen har med stöd av 12 kap 2 § plan- och bygglagen 
beslutat att prövning enligt 12 kap 1 § samma lag av kommu-
nens beslut ej skall ske. 
 
Då kommunens beslut inte överklagats enligt 13 kap 2 § plan- 
och bygglagen har beslutet vunnit laga kraft den 15 februari 
1996. 
 
 
 
Ingrid Linde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 

lkr-sams 
 
Postadress                   Gatuadress                    Telefon                        Telefax                      Direkttelefon                 Bankgiro                      Postgiro 
                                    Östra Vägen 2              Växel                             
262 80  Ängelholm    Ängelholm                     0431-870 00               0431-875 20             .........................              991-1280                     8 24 48-2 
 
































	B 308 Kv Samskolan Plankarta med bestämmelser
	B308 Planbeskrivning Kvarteret Samskolan 
	B308 Genomförandebeskrivningm Kvarteret Samskolan
	B 308 Lagakraft Kvarteret Samskolan
	B 308 Kv Samskolan Planhandlingar

