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Utdragsbestyrkande 

KS § 115 Dnr. KS 2021/79, SBN 2021/49, PL 21-0007 

Planbesked Vejby 266:1 

Ärendebeskrivning 
Ansökan om planbesked kom in till kommunen den 10 februari 2021. 
Ansökan avser framtagande av ny detaljplan. Syftet med ansökan är att ersätta 
del av befintlig byggnadsplan för att möjliggöra för en utbyggnad av en skola 
och förskola. Detaljplanen förväntas antas kvartal 3 år 2023. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 maj 2021. 

• Tjänsteutlåtande daterat 2021-04-23 

• Bilaga 1. Ansökan om planbesked 2021-02-10 

Jäv 
Maija Rampe (M) anmäler jäv och är närvarande i mötet under ärendets behandling 
och beslut. Göran Larsson (M) tjänstgör i hennes ställe under det här ärendet. 

Yrkande 
Bifall till att meddela positivt planbesked från Karl-Otto Rosenqvist (MP) och 
BrittMarie Hansson (S). 

BrittMarie Hansson (S) yrkar även följande tillägg till beslutet: Boverkets 
rekommendationer om friytor ska gälla för detaljplanen. Dvs. 40 m2/elev i förskola 
och 30 m2/elev i grundskola. 

Proposition och omröstning 
Ordföranden ställer först proposition på yrkandet om att meddela positivt 
planbesked och finner att det bifallits. 

Därpå ställer ordföranden proposition på det framlagda tilläggsyrkandet och finner 
att det avslagits. Omröstning begärs. Följande omröstningsordning godkänns: 
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Utdragsbestyrkande 

Ledamot som vill avslå tilläggsyrkandet röstar JA; 
Ledamot som vill bifall tilläggsyrkandet röstar NEJ. 

Omröstningen faller ut med 10 JA-röster och 3 NEJ-röster enligt följande: 
 
JA-röster: Liss Böcker (C), Patrik Ohlsson (SD), Eric Sahlvall (L),  
Linda Persson (KD), Karl-Otto Rosenqvist (MP), Johan Wifralius (SD),  
Ola Carlsson (M), Göran Larsson (M), Karl-Erik Asp (M) och  
Hannes Petterson (M). 

NEJ-röster: Lars Nyander (S), Åsa Larsson (S) och BrittMarie Hansson (S). 

Således har kommunstyrelsen beslutat att avslå tilläggsyrkandet. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att meddela positivt planbesked för fastighet Vejby 266:1 

att uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att pröva planläggning av området. 

Reservation 
Lars Nyander (S), Åsa Larsson (S) och BrittMarie Hansson (S) reserverar sig mot 
beslutet. 

” Vi socialdemokrater reserverar oss till förmån för eget tilläggsförslag. V ser 
behovet av att bygga nya lokaler för barnen på grund- och förskolan i Vejbystrand. 
Vi ser också att barnens friytor, de ytor som ska användas för både lek och 
utbildning, måste vara tillräckliga. Marken finns och det bör betraktas som en 
investering för framtiden. 

Därför yrkade vi på ett tillägg i ärendet som skulle garantera barnen de friytor som 
boverket rekommenderar. 40 kvm för förskolebarn och 30 kvm för 
grundskolebarn.  Den styrande majoriteten valde ännu en gång att avslå 
möjligheten till att säkra barnens utemiljö. 
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Beslutet ska expedieras till 
• Huvuduppdrag Samhälle/planenheten



  TJÄNSTEUTLÅTANDE       1 

(5) 

 

ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00   engelholm.se 

Planarkitekt 

Ilir Musa 

468271 

Ilir.Musa@engelholm.se 

Till: Kommunstyrelsen 

Diarienummer: KS 2021/79 

Ytterligare dnr: SBN 2021/49, PL 21-0007 

Typ av dokument: Tjänsteutlåtande 

Datum: 2021-04-23 

 

Planbesked för fastigheten Vejby 266:1, Vejbystrand, 

Ängelholms kommun 

Ärendebeskrivning 
Ansökan om planbesked kom in till kommunen den 10 februari 2021. Ansö-
kan avser framtagande av ny detaljplan. Syftet med ansökan är att ersätta del 
av befintlig byggnadsplan för att möjliggöra för en utbyggnad av en skola och 
förskola. 

 
Detaljplanen förväntas antas kvartal 3 år 2023. 
 

Beslutsunderlag  

• Tjänsteutlåtande daterat 2021-04-23 

• Bilaga 1. Ansökan om planbesked 2021-02-10 
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Utredning 

Kartan nedan visar berörd fastighet. På kartan är området som planansökan avser 

markerat med röd streckad linje. 

  

 

 

 

  

Karta som visar tänkt planområde, gränserna är inte exakta och kommer att juste-

ras under planarbetets gång. 

Ansökan 

Ängelholms kommun mottog den 10 februari en ansökan om planbesked för fas-

tigheten Vejby 266:1. Enligt ansökan gäller det planläggning för skola. Sökande av-

ser bygga en integrerad förskola och skola i två plan som ska inrymma 80 barn i 

förskola och cirka 120 elever för årskurserna F-6. Sökande är Sommarsol fastig-

heter AB som är ägare till fastigheten. 

 

Planområdet 

Området som ansökan avser är beläget i södra delen av Vejbystrand, cirka 9 kilo-

meter från Ängelholms tätort. Planområdet avgränsas av grönområde i väster, par-

kering i söder, skogsvägen i norr och av Vejbystrands skola och förskola i öster. 

 

Kommunala plandokument 
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Planerad markanvändning stämmer väl överens med såväl regionala som kommu-

nala planer. I Region Skånes planer förespråkas i första hand förtätning för att be-

vara värdefull jordbruksmark och ny bebyggelse i kollektivtrafiknära läge. Likaså i 

positions papperet ”Stationsnära läge 2.0” som tagits fram av Region Skåne, läns-

styrelsen i Skåne, Trafikverket och kommunerna i Skåne. 

 

I översiktsplanen 2035 är aktuellt område redovisat som befintlig markanvändning. 

Ansökan utgör en förtätning av Vejbystrand och är belägen i kollektivtrafiknära 

läge, vilket ligger i linje med översiktsplanen. Området är därutöver beläget nära 

bostadsbebyggelse och grönstruktur med möjlighet för aktiviteter samt med närhet 

till gång- och cykelvägar, vilket stämmer överens med strategisk placering av för-

skolor och skolor i enlighet med översiktsplan. 

 

Ansökan är med anledning av ovanstående positiv ur ett hållbarhetsperspektiv. 

Möjlighet finns för ett hållbart resande till förskola och skola med kollektivtrafik, 

gång eller cykel. Redan befintlig infrastruktur kan användas. Trygghets- och till-

gänglighetsaspekterna bedöms kunna tillgodoses. 

 

Området detaljplanelagt sedan tidigare och omfattas av byggnadsplan B 528, anta-

gen 1972-11-20. Fastigheten är planlagd för hälso- och socialvårdsändamål. Ge-

nomförandetiden för byggnadsplan B 528 har utgått. 

 

Planförutsättningar 

- Planområdet ligger inom riksintresse för kustzon, riksintresse för rörligt fri-

luftsliv, riksintresse för totalförsvaret, påverkansområde väderradar samt influens-

område för flygplatsen, hinderfri yta för flygplatsen. 

- Planområdet ingår i länsstyrelsens kulturmiljöprogram, som kulturmiljös-

tråk. 
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- Befintlig el, avlopp och vatten kan användas, då området ligger innanför 

verksamhetsområde för vattentjänster. 

- Bäck finns i närheten till planområdet. Risk för översvämning behöver be-

aktas. 

- Inom planområdet finns det enligt skyfallskarteringen lågpunkter som be-

höver beaktas och utredas i detaljplaneprocessen. 

- Sökande avser bygga en integrerad förskola och skola som ska inrymma 

cirka 120 elever och 80 barn i förskola. Friyta om 40 m2/elev för förskola och 30 

m2/elev behöver utredas vidare under detaljplaneprocessen. 

- Skolvägen är utpekat i ”Cykelplan 2015-2025” som rekommenderat lokal-

stråk för blandtrafik 

- Träd förser området som aves planläggas med ekosystemtjänster såsom 

skugga, temperaturutjämning och vattenhantering. Naturvärden och ekosystem-

tjänster behöver utredas vidare i planskedet. 

 

Sammanfattad bedömning 

Sammanfattningsvis bedömer Planenheten att det är lämpligt att pröva planansö-

kan i en detaljplan. Det finns dock en del aspekter som behöver utredas och tas 

hänsyn till i detaljplanearbetet, bland annat vad gäller, trafik, parkering, skyfall, 

översvämningsrisk och friyta. 

  

 

Planprocess 
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Planförslaget bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och förväntas bedri-

vas med ett standard planförfarande. Detta kan dock ändras under arbetets gång. 

För planbeskedet kommer kostnad för medelstor åtgärd debiteras, enligt taxan som 

är fastställd hos Kommunfullmäktige. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 

att meddela positivt planbesked för fastighet Vejby 266:1 

att uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att pröva planläggning av området. 

Kristina Magnusson 
Kommundirektör 

Pernilla Fahlstedt 
Chef Samhälle 

Beslutet expedieras till: 

• Huvuduppdrag Samhälle/planenheten 
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