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Upphävande av detaljplaner för del
av Magnarp 5:44 m fl, Vejbystrand,
Ängelholms kommun

Planbeskrivning
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SAMMANFATTNING
Syftet med detaljplanen är att upphäva delar
av två befintliga detaljplaner med anledning
av en ny gång- och cykelbana samt ny
busshållsplats längs med Magnarps Byaväg.
Planförslaget innefattar upphävande av delar
av detaljplanerna B 547 och B 571.
Planområdet är beläget norr om Magnarps
skola längs med Magnarps Byaväg.
Detaljplanen handläggs med förenklat
planförfarande.
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DETALJPLANEPROCESSEN

OM DETALJPLAN

Planprocessen startar när exempelvis
kommunen själv, en byggherre, exploatörer
eller enskilda personer inkommer med
en begäran om att få göra eller ändra en
detaljplan. Kommunstyrelsen ger uppdrag
till planenheten att ta fram ett förslag till
detaljplan.

En detaljplan styr hur mark- och
vattenområden får användas inom ett visst
område, exempelvis till ändamålen bostäder,
handel eller kontor. Det går även att reglera
utformning såsom husstorlek, byggnadshöjd
och vilket avstånd huset skall ha till
fastighetsgräns.

Efter att ett planförslag tagits fram hålls
samråd med bland annat länsstyrelsen,
myndigheter, föreningar och enskilda som
har ett väsentligt intresse avseende aktuell
planläggning.

En detaljplan består av en plankarta som är
juridiskt bindande samt en planbeskrivning
som inte har någon egen rättsverkan.
Det är plankartan som reglerar själva
markanvändningen och bebyggelsen.

Samrådets syfte är att förbättra
beslutsunderlaget genom att samla in
kunskap och synpunkter kopplat till aktuellt
ärende. Inkomna synpunkter sammanställs
och bemöts i en samrådsredogörelse.

För att underlätta förståelsen för
planförslaget och dess innebörd finns
denna planbeskrivning. Den redovisar bland
annat syfte, förutsättningar, eventuella
konsekvenser samt hur planen ska
genomföras.

Tidplanen för detaljplanearbetet kan
variera kraftigt i längd beroende på
händelseutvecklingen i ärendet. Bland
annat så kan utredningar, samrådsprocess
och överklaganden förlänga tidplanen.
Denna detaljplan handläggs med förenklat
förfarande, se illustration nedan.
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HANDLINGAR
Planhandlingarna består vid antagandet av
följande:
• denna planbeskrivning
• detaljplanekarta med planområdet
• fastighetsförteckning (ej bilagd)

PLANENS SYFTE
Syftet med detaljplanen är att upphäva delar
av två befintliga detaljplaner med anledning
av en ny gång- och cykelbana samt ny
busshållsplats längs med Magnarps Byaväg.
Planförslaget innefattar upphävande av delar
av detaljplanerna B 547 och B 571.
PLANFÖRFARANDE
Detaljplanen är upprättad enligt plan- och
bygglagen (PBL SFS 2010:900) i dess lydelse
med förenklat planförfarande. Planen
förväntas kunna antas av Kommunstyrelsen
tredje kvartalet 2021.
Detaljplanen har utformats enligt Boverkets
allmänna råd om redovisning av reglering i
detaljplan (BFS 2020:6).
BAKGRUND
Planenheten mottog den 3 juli 2020 ansökan
om planbesked från Trafikverket. Ansökan
gäller upphävande av detaljplan. Trafikverket
arbetar med att ta fram en vägplan för
att tillgänglighetsanpassa hållplatsen vid
Magnarps skola och i samband med detta
anlägga en ny gång- och cykelanslutning
längs med Magnarps Byaväg. Åtgärderna
som Trafikverket önskar att göra strider
mot gällande detaljplaner och därför
behöver detaljplanerna upphävas inom det
område som avser gång- och cykelväg samt
busshållplats.

PLANDATA

på sidan 2. Planområdet omfattar fastigheten
Magnarp 5:44, Vejby 135:168, Vejby 135:211,
Vejby 135:212, Vejby 135:213, Vejby 135:214,
Vejby 135:215, Vejby 135:6 och avgränsas av
Magnarps Byaväg i öster. Planområdets areal
är 808 kvadratmeter.
MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Fastigheten Magnarp 5:44 samt Vejby 135:6
ägs av Ängelholms kommun och Vejby
135:168, Vejby 135:211, Vejby 135:212, Vejby
135:213, Vejby 135:214, Vejby 135:215 ägs av
privatpersoner.

BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN
Detaljplanens genomförande bedöms inte
medföra sådan betydande miljöpåverkan
som åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap
34 § eller i Miljöbalken 6 kap 11 §. En
miljökonsekvensbeskrivning har därför inte
upprättats.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
ÖVERSIKTSPLAN
I gällande översiktsplan för Ängelholms
kommun, ÖP 2035, är området utpekat som
befintlig bebyggelse samt föreslagen gångoch cykelväg.
DETALJPLANER
Planområdet är detaljplanelagt sedan tidigare.
Detaljplanerna B 547 och B 571 gäller för
området och det finns ingen kvarvarande
genomförandetid för planerna.
De röda linjerna på kartorna visar vilket
område av detaljplanerna som kommer att
upphävas.
Gällande detaljplaner kommer delvis att
upphävas. Övriga delar av planerna som
inte berörs kommer fortsättningsvis att gälla
enligt rådande bestämmelser.

LÄGESBESTÄMNING OCH AREAL
Planområdets läge framgår av översiktskartan
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Detaljplan B 547, området som upphävs är markerat med rött.

Detaljplan B 571, området som upphävs är markerat med rött.
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RIKSINTRESSEN ENLIGT 3 ELLER 4 KAP
MILJÖBALKEN
ÄNGELHOLMS FLYGPLATS

Planområdet ingår i område med särskilt
behov av hinderfrihet, vilket ingår i
riksintresse för totalförsvaret. Inom detta
område anses objekt högre än 20 meter få en
inverkan på gällande riksintressen.
TOTALFÖRSVARET

Planområdet ingår i influensområde för
väderradar, vilket ingår i riksintresse för
totalförsvaret. Inom detta område anses
objekt högre än 20 meter få en inverkan på
gällande riksintressen.
RÖRLIGT FRILUFTSLIV OCH HÖGEXPLOATERAD
KUST

Planområdet ingår i riksintresse för friluftsliv
(MB 3:6), rörligt friluftsliv (MB 4:2) och
högexploaterad kust (MB 4:4).

Planområdet omfattas delvis av ett
kulturmiljöstråk vid namn Skånelinjen Per
Albinlinjen. Stråkets syfte var att fungera som
en ”skånsk försvarslinje” och omfattar
hela Skånes kust. Över 1000 betongvärn
byggdes under tidspress åren 1939–1940 till
följd av andra världskrigets begynnelse. Trots
en del ombyggnationer och avvecklingar står
de flesta värnen kvar idag.
GATOR OCH TRAFIK
GATUNÄT

Riksintressena bedöms inte påverkas negativt
då det handlar om upphävande av detaljplan.

Intill planområdet finns Magnarps Byaväg.
Upphävandet av detaljplanerna bedöms inte
påverka vägen.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH
FÖRÄNDRINGAR

TEKNISK FÖRSÖRJNING

PLANFÖRSLAG
Planområdet innefattar upphävande av delar
av detaljplanerna B 547 och B 571.
Syftet med att upphäva delar av två befintliga
detaljplaner är att skapa förutsättningar
för en ny gång- och cykelbana samt ny
busshållsplats längs med Magnarps Byaväg.
NATUR

Planområdets mark består till största delen av
gräsytor men innehåller även asfalterade ytor
inne på skolans område. Inom planområdet
finns två mindre träd norr om skolans
fastighet.
FORNLÄMNINGAR

VATTEN, AVLOPP OCH DAGVATTEN

Det finns befintliga VA-ledningar i
marken inom planområdet. Upphävandet
av detaljplanerna bedöms inte påverka
ledningarna.

KONSEKVENSER
MILJÖKVALITETSNORMER
VATTENKVALITET

MARK OCH VEGETATION

Det finns inga kända fornlämningar inom
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planområdet. Påträffas fornlämningar i
samband med markarbeten skall dessa, i
enlighet med Kulturmiljölagen, omedelbart
avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.
Fornlämningar kan synas som härdrester,
stenpackningar eller mörka färgningar i
jorden.

Upphävandet av detaljplanerna B 547 och
B571 bedöms inte medföra sådan påverkan
på grundvattnet att miljökvalitetsnormerna
inte kan hållas.
MILJÖMÅL
Sammantaget bedöms inte gällande
miljömål påverkas negativt av planförslagets
genomförande.
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ÖVERGRIPANDE KONSEKVENSER
De befintliga byggrätterna inom planområdet
kommer, i och med att detaljplanen upphävs,
att försvinna. Upphävande innebär ingen
ändring av befintlig markanvändning.
Upphävandet hindrar inte heller en eventuell
planläggning i ett senare skede.

planarkitekt Malin Haraldsson, Planenheten.
Fastighetsförteckningen har framtagits
av Anna Simes, Kart- och mätenheten.
Övriga som varit delaktiga i planarbetet
är biträdande planarkitekt Carl Fogelklou,
Linda Svederberg, Planchef, Sara Elmefjärd,
Mark- och exploatering, Camilla Lundgren,
Stadsmiljö, Roger Karlsson, VA, Emilie
Feuk, Miljöenheten, Pernilla Theselius,
Stadsarkitekt.

PLANENS GENOMFÖRANDE
Genomförandefrågorna redovisar
de administrativa, organisatoriska,
fastighetsrättsliga och ekonomiska åtgärder
som krävs för ett samordnat genomförande
av detaljplanen.
ADMINISTRATIVA FRÅGOR
PLANFÖRFARANDE

Detaljplanen handläggs med förenklat
planförfarande.
ORGANISATORISKA FRÅGOR
TIDPLAN

Detaljplanen förväntas kunna antas av
Kommunstyrelsen tredje kvartalet 2021.
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
FASTIGHETSKONSEKVENSER

Nuvarande planbestämmelser inom
kvartersmark upphävs och inga nya
planbestämmelser införs.
LEDNINGSRÄTT OCH SERVITUT

Befintliga ledningar som finns på
kommunens fastighet, inom det området
som upphävs kommer att tryggas med
avtalsservitut mellan ledningsägare,
kommunen och Ängelholmslokaler.

MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER
Planhandlingarna har upprättats av
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Samhälle/Planenheten
Ängelholm den 4 maj 2021

Linda Svederberg
Planchef

Malin Haraldsson
Planarkitekt

TILLHÖR DETALJPLAN ANTAGEN AV KS 2021-08-18
LAGA KRAFT 2021-09-14

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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Upprättad av Samhälle/
Planenheten
Ängelholms kommun
2021-05-04
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