
   SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
  2019-04-08 Dnr KS 2016/115 
                                      PL 15-0023 
                                                                                                                                       SBN 2019/95 
    
 
 
 
 
 

 
 Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: info@engelholm.se 

www.engelholm.se | www.facebook.com/angelholm | www.twitter.com/engelholm 

Detaljplan för del av Ängelholm 3:139, 
Centrum, Ängelholm, Ängelholms 
kommun, samt tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning 
 
SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

GRANSKNINGSHANDLING  
HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS 

Ett förslag till detaljplan har varit utsänt på samråd 11 december 2017 till och med 12 
januari 2018. Förslaget har hållits tillgängligt på www.engelholm.se, stadsbiblioteket i 
Ängelholm samt i stadshuset. Samrådet kungjordes i Nordvästra Skånes Tidningar 13 
december 2017. Ett allmänt samrådsmöte för intresserade hölls den 18 december 2017. 
 
INKOMNA YTTRANDEN UNDER SAMRÅDET 
Yttranden utan erinran eller med tillstyrkan har inkommit från:  
 Försvarsmakten, 2017-12-19 
 Räddningstjänsten Skåne Nordväst, 2018-01-08 
 Region Skåne, 2018-01-19 

Yttranden med synpunkter eller frågor har inkommit från: 
 Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR), 2017-12-12 
 Vita Räck AB, 2017-12-18 och 2018-01-12 
 Ängelholms Flygplats AB, 2017-12-19 
 Luftfartsverket (LFV), 2017-12-20 
 Lantmäteriet, 2017-12-20 
 TeliaSonera Skanova Access AB, 2018-01-05 
 Järneken Fastighetsförvaltning, 2018-01-08 
 Naturskyddsföreningen Ängelholm, 2018-01-09 
 Föreningen Rädda Pyttebroområdet, 2018-01-11 
 EngelholmsPartiet, 2018-01-11 
 Stenfalkenboet AB, 2018-01-12 
 Fastighetsägare till Harkranken 6, 2018-01-12 
 Trafikverket, 2018-01-12 
 Öresundskraft, 2018-01-12 
 Fastighetsägare till Örnen 21, 2018-01-12 
 Fastighetsägare till Paletten 2, 2018-01-13 
 Länsstyrelsen, 2018-01-19 
 Statens geotekniska institut (SGI), 2018-03-02 
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Inkomna yttranden redovisas och kommenteras nedan. 
 
MYNDIGHETER 
Länsstyrelsen, 2018-01-19 
Sammanfattning 
Länsstyrelsen kan komma att kalla in planen för prövning enligt 11 kap. PBL om planen 
antas utan förtydligande redovisning som visar på markens lämplighet avseende risken för 
ras, skred och erosion samt strandskyddet hantering. Länsstyrelsen ger även rådet att 
invänta yttrande från SGI, hantera planförslaget som en avvikelse av översiktsplanen och 
redovisa en lokaliseringsprövning. 
 
Redogörelse för ärendet 
Syfte med planläggningen 
Planförslagets syfte är att pröva möjligheten att uppföra ett landmärke för hotell och 
konferensändamål inom befintligt sjukhusområde. Byggnadens funktion är ett vanligt hotell 
som även fungerar som en del av vården i Ängelholm och under marknivå planeras ett 
garage. I anslutning till hotellbyggnaden, badhuset och Tullportsbron bidrar detaljplanen till 
att stärka förlängningen av stadskärnan och det stadsmässiga centrumstråket. Vidare syftar 
planen att utgå ifrån platsens speciella förutsättningar och den nära kopplingen till 
årummet. Årummet säkerställs och ska även fortsättningsvis vara tillgängligt för 
allmänheten. Planen utgår även från att i möjligaste mån bevara befintlig grönska och skapa 
en ökad tillgänglighet. 
 
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. 
 
Detaljplanen reglerar användningarna hälsovård, sjukhusvård, äldrevård samt vårdanknuten 
forskning och centrumändamål. Högst 45 % av tillåten byggnadsarea får ha 4 till 6 
våningar. Största byggnadsarea regleras till 45 % för en större del av sjukhusområdet. 
Planen innehåller även prickmark och att träd inte får fällas i slänten ner mot åpromenaden. 
 
Övriga befintliga detaljplaner där genomförandetiden har gått ut reglerar allmän plats gata 
för Södra vägen samt park- och plantering för åpromenaden (1949), vattenområde som 
”icke får utfyllas eller överbyggas” (1937) och reglering av vattenområde med (mindre) 
bryggor båthus och dyl. (1979). 
 
Planförslagets innehåll 
Planförslaget möjliggör för en hotellbyggnad på upp till 28 våningar och ett underjordiskt 
garage samt bekräftar Tullportsbron och ett badhus. Kommunen tar fram planförslaget 
med utökat förfarande och en miljökonsekvensbeskrivning har upprättats till planförslaget.  
 
Översiktsplan och Länsstyrelsens granskningsyttrande 
Gällande översiktsplan för Ängelholms kommun, Översiktsplan 2035 (antagen 2017) anger 
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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. 
 
Länsstyrelsens rådgivning 
Lämplig markanvändning 
Föreslagen förändrad markanvändning finns inte utpekad i översiktsplanen, varför 
Länsstyrelsen anser att planförslaget behöver hanteras som en avvikelse från 
översiktsplanen. En lokaliseringsprövning och motivering till avvikelsen behöver tillföras 
planbeskrivningen. Länsstyrelsen efterfrågar kommunens behov av att ta platsen i anspråk 
för en hotellbyggnad, kopplat till områdets förutsättningar och markens beskaffenhet. 
 
Kommentar: Länsstyrelsen har efter möte tillsammans med kommunen förtydligat ovanstående information. 
Då resonemanget kring föreslagen byggnation inte finns i översiktsplanen så behöver det förtydligas i 
detaljplanen om varför byggnaden behöver placeras just här. Detta har förtydligats i planbeskrivningen 
under rubriken för översiktsplan där ett avsnitt om lokalisering har lagts till som motiverar behovet av att 
ianspråkta platsen för en hotellbyggnad.  
 
Miljöbedömning 
Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Ängelholm 3:139, Ängelholm (2017-
11-16) har upprättats. Den samlade bedömningen är att konsekvenser på 
kulturmiljövärdena och stads- och landskapsbilden leder till att planen medför stor 
miljöpåverkan. 
 
MKB:n har begränsats till att fokusera på luft och klimat, stads- och landskapsbild, 
kulturmiljö, geoteknik, översvämning. MKB anger bland annat att planförslagets 
konsekvenser för stads- och landskapsbilden kommer att bli stora, konsekvensen för 
naturmiljön blir liten negativ påverkan pga viss förändring av förutsättningarna för den 
biologiska mångfalden om många äldre träd tas ner. MKB anger att eftersom byggnaden 
som planläggs inte ligger i direkt anslutning till vattenområdet så bedöms inte risk för ras 
eller skred förändras i och med planen. 
 
MKB rekommenderas att till viss del anpassa detaljplanens bestämmelser samt vidta 
åtgärder för att mildra konsekvenserna gällande byggnaders höjd, utformning samt 
ianspråktagande av lokala kulturmiljöobjekt. Kompletterande undersökningar om risk för 
ras eller skred krävs i detaljprojekteringsskedet när byggnadens slutliga utformning och 
omfattning bestämts. 
 
Länsstyrelsen ger rådet att låta MKB ytterligare fokusera på markens bärighet i det fortsatta 
planarbetet med platsens lämplighet för föreslagen bebyggelse som utgångspunkt. 
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Kulturmiljö 
I Länsstyrelsens regionala kulturmiljöprogram pekas Ängelholms stad ut som värdefull 
miljö och området längs Rönne å som värdefullt kulturmiljöstråk. En särskild 
kulturmiljöutredning har tagits fram i anslutning till planarbetet och kulturmiljöfrågorna 
hanteras också inom ramen för MKB. Analyserna av kulturmiljön pekar på värden dels i 
anslutning till årummet kring Rönne å, och dels i förhållande till aspekter så som läget vid 
infarten till staden samt planområdets betydelse för lasarettsområdet, genom framför allt 
portvaktshuset och rester av den gamla lasarettsparken. Vid sidan av detta framhålls den 
nya byggnadens påverkan på landskapsbilden och på centrala Ängelholms småskaliga 
karaktär. 
 
Såväl kulturmiljöanalys som MKB pekar på stora visuella konsekvenser av planen, framför 
allt med hänsyn till landskapsbild och inverkan på grönstråket kring ån. 
Kulturmiljöanalysen lyfter fram riktlinjer och rekommendationer för att bibehålla och 
utveckla kulturmiljövärden i planområdet och dess närhet. 
 
Då området inte omfattas av riksintresse för kulturmiljövården är det kommunens sak att ta 
slutgiltig ställning till den kulturmiljöpåverkan planen ger upphov till. Länsstyrelsen kan 
dock konstatera att den skalförskjutning som den mycket höga byggnaden innebär kommer 
att få genomgripande konsekvenser för upplevelsen av Ängelholm och av de kulturvärden 
som kan knytas till området. Om planarbetet går vidare anser Länsstyrelsen att det vore 
positivt att arbeta vidare utifrån de förslag som lämnas i kulturmiljöanalysen för att mildra 
negativ inverkan och/eller stärka värden i staden. Ett bevarande av portvaktshuset skulle 
vara positivt för de värden som kan knytas till lasarettsområdet. 
 
Kommentar: Med beaktande av byggnadens höjd har en fördjupad landskapsstudie samt synlighetsanalys 
tagits fram. Föreslagen bebyggelses utformning har genom planbestämmelser delvis anpassats utifrån den 
fördjupade landskapsbildsstudiens rekommendationer för att mildra byggnadens påverkan på omgivningen.  
 
Synbildsanalysen och den fördjupade landskapsbildsstudien visar även att en hög byggnad inte är påtagligt 
tydlig från kulturmiljökänsliga miljöer som Östra Kyrkogatan och Stortorget. I gällande detaljplan bedöms 
portvaktsbyggnaden vara svåranvänd samt i dåligt skick och omfattas därför inte av något bevarandeskydd. 
Samma bedömning görs i planförslaget. Andra karaktärsdrag som är viktiga för kulturmiljön, som 
släntens vegetation, ska bevaras i så stor utsträckning som möjligt. Sammantagen bedömning är att 
påverkan på kulturhistoriska värden är acceptabel. 
 
Information om vattenverksamhet 
Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen på att uppförande av anläggningar inom 
vattenområden definieras som vattenverksamheter. Vattenverksamheter är generellt 
tillståndspliktiga, men kan i vissa fall vara anmälningspliktiga. Grundvattensänkning, både 
temporär och permanent, är tillståndspliktig enligt 11 kapitlet i Miljöbalken. 
Vattenverksamheter handläggs av länsstyrelsens Vattenenhet. 
 
Kommentar: Information om vattenverksamhet och att detta regleras av Miljöbalken finns redovisat i 
planbeskrivningen. 
 
Råd om planförfarande 
Vid planmöte för tidigt samråd 2016-09-01 med Ängelholms kommun gav Länsstyrelsen 
rådet att remittera detaljplaneärendet till Statens Geologiska Institut, SGI. Enligt 
kommunens utsago 2018-01-19 har så inte gjorts. 
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Länsstyrelsen ger rådet att invänta yttrande från SGI samt därefter överväga att låta 
samrådsskedet utökas för fortsatt hantering av outredda frågor och välkomnar kommunen 
på planmöte.  
 
Kommentar: Geoteknisk utredning är kompletterad utifrån SGI:s synpunkter i samrådet. SGI har 
kontaktats i planprocessen och har granskat offerten som redovisar vad de kompletterande utredningarna 
ska fokusera på.  
 
Länsstyrelsens synpunkter 
Risk för ras, skred och erosion 
Länsstyrelsen menar att ytterligare utredning och kompletterande undersökningar krävs för 
att kunna bedöma markens lämplighet avseende risken för ras, skred och erosion. Utan 
sådan redovisning går det inte att bedöma platsens lämplighet för föreslagen bebyggelse 
och Länsstyrelsen kan komma att kalla in planen. 
 
Planbeskrivningen innehåller ett resonemang där risken för erosion inte bedöms utgöra 
något problem. Den erosionsutredning längs Rönne å som planbeskrivningen hänvisas till 
har en klassificering baserad på befintliga erosionsförhållanden 2013. På sträckan mellan 
Järnvägsbron och Carl XV:s bro har delar av den norra sidan av Rönne å fått en 
klassificering av erosion i utredningen. Planområdet är på den södra sidan av ån. 
 
Ett geotekniskt planeringsunderlag (2017-07-12) har tagits fram i syfte att översiktligt 
klargöra områdets totalstabilitet baserat på byggnader upp till 28 våningar ovan mark samt 
2 våningar under mark. Av underlaget framgår att grundläggning av höga byggnadsdelar 
troligtvis behöver ske på pålar men att erforderliga längder på pålar är ej bestämda. 
Rekommendationen är att kompletterande undersökningar krävs i detaljprojekteringsskedet 
såsom kompletterande provtagningar, CPT-sonderingar, provpålning alternativt HfA-
sonderingar för bestämning av erforderliga påldjup, fortsatta mätningar i installerade 
grundvattenrör samt installation av ytterligare rör. 
 
Utförda beräkningar som visar att stabiliteten mot Rönne å är betryggande baseras på 
antaganden om byggnadens placering och förhållanden. Det är oklart hur djupt byggnaden 
behöver pålas och åtgärder kan föreslås först när exakt placering och utformning av 
byggnaderna samt övriga anläggningar är fastställda. Källaren och det underjordiska garaget 
kan komma att kräva vattentät konstruktion och dränering. Vid grundläggning under 
markytan kommer en temporär grundvattensänkning troligen att behöva utföras under 
byggskedet. 
 
Kommentar: En reviderad geoteknisk utredning har tagits fram. Information om denna är sammanfattad i 
planbeskrivningen och i MKB. Avsnittet om erosion kompletteras i planbeskrivningen utifrån ny 
geoteknisk utredning samt befintlig erosionsutredning från 2013.  
 
Strandskydd 
Länsstyrelsen gör samma bedömning som kommunen gällande upphävande av 
strandskyddet för kvartersmark, allmän plats gata och anser att det särskilda skälet enligt 7 
kapitlet 18 c § punkt 1 miljöbalken är tillämpbart. När det gäller vattenområdet för Rönne å 
med planbestämmelsen W, anser Länsstyrelsen att det särskilda skälet enligt 7 kapitlet 18 c 
§ punkt 1 miljöbalken inte är godtagbart, samt att ett upphävande av strandskydd för 
vattenområdet skulle strida mot strandskyddets syften. Länsstyrelsen anser därav att 
strandskyddsområdet för vattenområdet i Rönne å ska kvarstå. 
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Strandskyddet inträder om 100 meter vid Rönne å när de äldre detaljplanerna upphävs. 
Hela det föreslagna detaljplaneområdet kommer då att omfattas av strandskydd. Av 
handlingarna framgår att kommunen har för avsikt att upphäva delar av 
strandskyddsområdet. 
 
Enligt 4 kapitlet 17 § plan- och bygglagen samt enligt 7 kapitlet miljöbalken får kommunen 
upphäva strandskydd inom detaljplan genom planbestämmelse för ett område, om det 
finns särskilda skäl för det och om intresset av att ta området i anspråk på det sätt som 
avses med planen väger tyngre än strandskyddsintresset. 
 
Länsstyrelsen har skyldighet att i samrådet verka för att strandskyddet inte hävs i strid med 
7 kapitlet 18 c-g §§ miljöbalken. Länsstyrelsen ska också pröva kommunens beslut att 
upphäva strandskyddet i en detaljplan om det befaras att strandskyddet upphävs i strid med 
gällande bestämmelser. Det är endast själva förfarandet för upphävandet av strandskyddet 
som regleras i plan- och bygglagen. De lagliga förutsättningarna för att upphäva 
strandskyddet i detaljplan regleras i 7 kap. miljöbalken. 
 
Kommentar: Områden där strandskydd föreslås upphävas har justerats till att endast omfatta 
kvartersmark och allmän plats gata. Vattenområdet har tagits bort från planen.  
 
Riksintressen 
Planområdet ligger inom hinderfrihetsytan för Ängelholms flygplats som är av riksintresse 
och i plankartan är högsta nockhöjd satt till 100 meter över nollplanet. Länsstyrelsen 
upplyser om att Luftfartsverket, Försvarsmakten, flygplatser inom den MSA-påverkande 
zonen ska ges möjlighet att yttra sig över detaljplanen i egenskap av sakägare. Länsstyrelsen 
noterar att kommunen avser göra en flyghinderanmälan. För att säkerställa att byggnader 
och andra föremål inte kommer i konflikt med luftfart eller järnvägens radio- och 
telekommunikationssystem bör plankartan förtydligas med högsta tillåtna totalhöjd. 
 
Planområdet berörs av riksintresse för naturvård 3kap. 6 § MB, friluftsliv 3kap. 6 § MB 
samt högexploaterad kust 4 kap. 1 § och 4 § MB. 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. 
 
Kommentar: Luftfartsverket, Försvarsmarken och flygplatser inom MSA-påverkande zon är en del av 
samrådskretsen. För högdelen av föreslagen byggnaden har bestämmelsen justerats från nockhöjd till 
totalhöjd.    
 
Länsstyrelsens bedömning 
Mot bakgrund av att det finns brister i handlingarna avseende risken för ras, skred och 
erosion samt strandskyddet hantering, kan Länsstyrelsen komma att kalla in planen för 
prövning enligt 11 kap. PBL. 
 
Kommentar: Resonemang kring risken för ras, skred och erosion kompletteras i handlingarna. Förslaget att 
upphäva strandskydd för vattenområde tas bort.  
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Sveriges geografiska institut (SGI), 2018-03-02 
Staten geotekniska institut (SGI) har från Länsstyrelsen i Skåne erhållit rubricerad detaljplan 
med begäran om yttrande. SGI:s yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor så som ras, 
skred och erosion. Grundläggnings- och miljötekniska frågor, så som hantering av radon, 
ingår således inte. 
 
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra ett landmärke för hotell- och 
konferensändamål inom befintligt sjukhusområde. Vidare syftar planen till att utgå från 
platsens speciella förutsättningar och den nära kopplingen till årummet.  
 
Erhållit underlag: 
- Planbeskrivning med tillhörande plankarta upprättad av Ängelholms kommun 

november 2017 
- Planeringsunderlag geoteknik, Hälsohotellet, Ängelholm, daterad 2017-07-12 
- Markteknisk undersökningsrapport (MUR), Hälsohotellet, Ängelholm, daterad 2017-

07-12 
 
SGI:s ställningstagande  
Planområdet är beläget i Ängelholms centrum invid Rönne å och sjukhusområdet. För att 
klarlägga stabiliteten för befintliga förhållanden samt givet planändamål har en geoteknisk 
utredning utförts. Enligt utredning utgörs jordlagren i området av fyllning och mulljord 
som överlagrar slitig lera. För att bedöma jorddjup, jordart och hållfasthetparameterar har 
ett flertal CPT-sonderingar utförts. Allmänt anser SGI att resultatet från olika typer av 
sonderingar, provning, samt empiri krävs för att ge en fullständig bild av jordens 
hållfasthetegenskaper. I utredningen för Hälsohotellet baseras tolkning enbart på en metod 
och detta är att frångå rekommendationer i IEG TD rapport 4:2010 detaljerad utredning, 
vilket minst krävs vid planläggning. Utredning bör i detta avseende kompletteras så att den 
uppnår detaljerad nivå.        
 
Vidare vill SGI uppmärksamma att utvärderingen av CPT-resultaten inte har korrigerats för 
konflygränsen (wl), vilket medför en stor osäkerhet i utvärderingen av odränerad 
skjuvhållfasthet (cu). Eftersom indata till beräkningar enbart baseras på dessa resultat ser 
SGI även en ökad osäkerhet i beräkningsresultaten som har erhållits. Dessutom noterar vi 
att sökområdet i flertalet av beräkningarna är otillräckligt för att säkert avgränsa farligaste 
glidytan. Det kan således finnas glidytor med lägre säkerhet som inte har analyserats. Med 
hänsyn till ovanstående delar SGI inte konsultens bedömning, det vill säga att stabiliteten är 
betryggande för planerad byggnation. Detta eftersom utredningen inte uppnår erforderlig 
detaljeringsnivå och att det finns osäkerheter i utvärdering av jordens hållfasthet. Även ett 
otillräckligt sökområde i beräkningarna är en påverkningsfaktor.   
 
Sammanfattningsvis ser SGI att det från geoteknisk säkerhetssynvinkel finns osäkerheter i 
den stabilitetsanalys som utförts, varpå vi anser att utförd geoteknisk utredning behöver 
kompletteras enligt ovanstående i det fortsatta planarbetet. Visar utredningen att det krävs 
åtgärder eller restriktioner för att marken ska anses lämplig i ska dessa beskrivas i 
planförslaget på ett plantekniskt godtagbart sätt.  
 
Kommentar: Kompletterande geoteknisk utredning och stabilitetsberäkning har utförts efter samrådet. 
Kompletteringen är gjord utifrån SGI:s synpunkter i samrådet. SGI har kontaktats i planprocessen och 
har granskat offerten som redovisar vad de kompletterande utredningarna ska fokusera på. 
Planhandlingarna är uppdaterade utifrån ny utredning.  
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Lantmäteriet, 2017-12-20 
Det saknas u-områden inom kvartersmark där det är tanken att allmänna ledningar ska 
ligga. Genom att lägga ut markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar ser 
kommunen dels till så att det inte blir planstridigt att lägga dessa på kvartersmark och dels 
att lovpliktiga åtgärder inte kan utföras som hindrar ledningen. För att säkerställa att 
ledningarna får vara kvar behöver normalt sett ledningsrätt eller servitut upplåtas. Detta är 
inte beskrivet i genomförandeavsnittet av planbeskrivningen.  
 
Kommentar: Öresundskraft har inga önskemål om u-område inom planområdet. Det finns inte heller 
några VA-ledningar på kvartermark som behöver säkras genom u-område.  
 
Rörande x-områdena bör det förtydligas att en rättighet bör bildas och för vilken 
förmånsfastighet. Vidare att kommunen är huvudman för sådant område. 
Följande text är hämtad från kunskapsbanken på boverket kring x-områden. 
Det är bara kommunen som kan vara huvudman för denna typ av anläggningar. 
Markreservatet måste därför ansluta till allmän plats med kommunalt huvudmannaskap. 
Markreservatet genomförs vanligen genom att det vid en lantmäteriförrättning bildas ett 
servitut för en kommunal fastighet att utnyttja området. För att ett servitut ska kunna bildas 
krävs att servitutet är av väsentlig betydelse för den härskande fastighetens ändamålsenliga 
användning. För att ett servitut ska kunna bildas för sådana ändamål som avses med dessa 
markreservat krävs i regel att den härskande fastigheten är en kommunal gatufastighet där 
markreservatet utgör en del av trafiksystemet. Kommunen ska se till att det skapas en 
rättighet att använda markreservatet och det är kommunen som är inlösenskyldig om 
fastighetsägaren begär det. 
 
Kommentar: Berört x-område, dess framtida funktion och bildande, förtydligas i planbeskrivningen under 
rubriken fastighetsrättsliga frågor.  
 
Trafikverket, 2018-01-12 
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. 
 
”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. 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. 
 
Kommentar: Kommunen har gjort bedömningen att riksintresset för kommunikationer inte påverkas 
negativt till följd av planförslaget. För hotellverksamhet finns inga riktvärden för trafikbuller utomhus, men 
det finns däremot ljudkrav för verksamheten inomhus vilket kommer att hållas. 
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Trafikverket noterar att de indata som använts i analyserna avseende tågtrafik, både antal 
tåg och tåglängder, inte är korrekta. Exempelvis är beräknat antal godståg 21 i Basprognos 
2040. I trafikutredningen har 19 tåg använts för prognos 2040. Trafikverket gör dock 
bedömningen att detta inte har någon avgörande betydelse i det aktuella fallet. 
 
Kommentar: Kommunen gör samma bedömning som Trafikverket. 
 
I planhandlingarna saknas resonemang kring vibrationer. Trafikverket vill påtala att även 
vibrationer bör beaktas vid planering och utformning av planområdet. Eventuella 
nödvändiga åtgärder ska bekostas av kommunen eller exploatören. 
 
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: Planbeskrivningen har kompletterats med ett resonemang kring vibrationer. Den marginella 
trafikökning som planförslaget väntas medföra bedöms inte påverka det statliga vägnätet.  
 
I plankartan är högsta nockhöjd satt till 100 meter över nollplanet. Detaljplanen medger 
således byggnation som är högre än 20 meter. Planområdet ligger inom den MSA-
påverkande zonen för Ängelholms, Halmstads och Ljungbyheds flygplatser. Flygplatserna 
är sakägare och ska därför beredas möjlighet att yttra sig. Likaså ska Luftfartsverket och 
Försvarsmakten, i egenskap av sakägare, ges möjlighet att yttra sig över detaljplanen. 
  
Detaljplanen ligger dessutom inom hinderfrihetsytan för Ängelholms flygplats som är av 
riksintresse. Trafikverket kräver därför att kommunen låter göra en flyghinderanalys som 
skickas till berörda flygplatser. Lokaliseringsbedömning sker även hos Försvarsmakten. Läs 
mer på Försvarsmaktens webbplats (www.forsvarsmakten.se), där blankett finns. 
 
Kommentar: I samband med samrådet har Luftfartsverket, Försvarsmakten samt Ängelholms och 
Halmstads flygplatser haft möjlighet att yttra sig. I samband med granskningen inkluderas även 
Ljungbyheds flygplats. 
 
En flyghinderanalys har tagits fram (2018-01-19) vilken även skickats till berörda flygplatser inför 
granskningsskedet. Efter att ha fått ta del av flyghinderanalysen har Ängelholms flygplats lämnat ett 
yttrande där det konstateras att höjden på föreslagen byggnad inom aktuellt område innebär en viss 
påverkan. Detta medför att flygplatsen måste vidta vissa åtgärder. Kostnaderna för detta inte ska belastas 
Ängelholms Flygplats AB. Utöver detta har flygplatsen ingen annan erinran. 
 
Före byggstart (då bygglov eller miljötillstånd finns) ska också blanketten 
”flyghinderanmälan” (enligt Luftfartsförordningen SFS2010:770) skickas in till 
Försvarsmakten. Flyghinderanmälan avser byggnader och andra föremål (högre än 45 m 
och belägna inom tätort, högre än 20 m utanför tätort). Läs mer på Försvarsmaktens 
webbplats där blankett finns. Blanketten skickas in senast 4 veckor före uppförandet av 
byggnaden till: fm.flyghinder@lfv.se och registrator@fmv.se. 
 
Kommentar: Information om att en flyghinderanmälan ska skickas till Försvarsmakten finns inskrivet i 
planbeskrivningen under rubriken ”totalförsvaret”. 
 

http://www.forsvarsmakten.se/
mailto:fm.flyghinder@lfv.se
mailto:registrator@fmv.se


   10 (25) 
 

  

Den 1 november 2010 trädde Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
markering av föremål som kan utgöra en fara för luftfarten (TSFS 2010:155) i kraft. Dessa 
föreskrifter ska tillämpas vid markering av föremål som har en höjd av 45 meter eller högre 
över mark- eller vattenytan och som är belägna utanför en flygplats fastställda 
hinderbegränsande ytor. 
 
Kommentar: 
Information om markering av föremål som kan utgöra en fara för luftfarten finns inskrivet i 
planbeskrivningen under rubriken ”föreskrifter”. 
 
Trafikverket anser att detaljplanen bör förtydligas med högsta tillåtna totalhöjd för 
byggnader, för att säkerställa att byggnader och andra föremål inte kommer i konflikt med 
luftfart eller järnvägens radio- och telekommunikationssystem.  
 
Kommentar: För högdelen av föreslagen byggnaden har bestämmelsen justerats från nockhöjd till totalhöjd.    

 
Luftfartsverket (LFV), 2017-12-20 
LFV har som sakägare av CNS-utrustning inget att erinra mot detaljplanen. 
 
Observera att Ängelholms flygplats, Halmstads flygplats och Ljungbyheds flygplats alla 
ligger inom 60 km radie från planområdet och därmed skall höras i ärendet. 
 
Kontakta LFV flyghinderanalys för att efterhöra om en flyghinderanalys behövs för den 
100 meter höga byggnaden. 
 
Observera att respektive flygplats är sakägare för sina in- och utflygningsvägar samt 
hinderytor och kan kräva att en flyghinderanalys utförs om de anser det nödvändigt för ett 
ställningstagande i ärendet. 

 
Kommentar: I samband med samrådet har Ängelholms och Halmstads flygplatser haft möjlighet att yttra 
sig. I samband med granskningen inkluderas även Ljungbyheds flygplats. En flyghinderanalys har tagits 
fram (2018-01-19) vilket även skickats till berörda flygplatser inför granskningsskedet. Efter att ha fått 
ta del av flyghinderanalysen har Ängelholms flygplats lämnat ett yttrande. Yttrandet konstaterar att höjden 
på föreslagen byggnad inom aktuellt område innebär viss påverkan vilket medför att flygplatsen måste vidta 
vissa åtgärder. Kostnaderna för detta inte ska belastas Ängelholms Flygplats AB. Utöver detta har 
flygplatsen ingen annan erinran. 

KOMMUNALA, MELLANKOMMUNALA OCH REGIONALA ORGAN 
Region Skåne, 2018-01-19 
Region Skåne ser att det är positivt att en byggnad avsedd för hotell- och 
konferensändamål etableras i ett centralt läge med god kollektivtrafikförsörjning. I det 
fortsatta planarbetet är det angeläget att säkerställa att byggandet av hotellet/landmärket 
inte begränsar framkomligheten för busstrafik på Södra vägen. 
 
Kommentar: Plankartan reglerar en bit av Södra vägen som allmän plats ”GATA” vilket säkerställer 
framtida framkomlighet för busstrafik. 
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Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR), 2017-12-12  
NSR ansvarar för hushållsavfall och de avfall som kan jämställas med hushållsavfall. NSR 
ansvarar ej för att samla in förpackningar och tidningar. Avfallsutrymmen för fastigheterna 
bör placeras i nära anslutning till körbar allmän väg. Avfallsutrymmets storlek ska motsvara 
de behov som föreligger och underlätta för källsortering. Vägen ska vara minst 5,5 m bred 
om körning i båda riktningar förekommer  
 
Kommentar: Synpunkten noteras.  

LEDNINGSÄGARE 
TeliaSonera Skanova Access AB, 2018-01-05 
Skanova AB (nedan Skanova) har tagit del av rubricerad plan. Skanova har 
kabelanläggningar inom berört planområde, vilka kommer att beröras av planens 
genomförande. Kabelanläggningarnas läge framgår ungefärligt av bifogad karta. Skanova 
har med anledning av detta följande synpunkt som vi vill få införd i 
genomförandebeskrivningen: 
 
”Flyttningar eller andra åtgärder som krävs för att säkerställa Skanovas kabelanläggningars 
funktion ska bekostas av exploatören/fastighetsägaren.” 

 
Kommentar: Information om att flyttningar eller andra åtgärder som krävs för att säkerställa 
underjordiska ledningar ska bekostas av exploatören/fastighetsägaren läggs till i planbeskrivningen. 

 
Öresundskraft AB, 2018-01-12 
Elnät 
I närheten av exploateringsområdet finns ledningar som försörjer Ängelholms lasarett och 
som därmed är känsliga för avbrott. Ev. flyttningar måste planeras med stor omsorg för att 
inte äventyra driften av lasarettet. 
 
Hur nybyggnationen ska försörjas med elkraft och i vilken omfattning måste utredas 
tidigt. Det krävs nya transformatorstationer för att försörja hotellanläggningen. Är 
det så att Öresundskraft ska stå för transformeringen ser vi en fristående 
transformatorstation som det bästa alternativet. Planen lämnar inte så många 
alternativ till det på fastigheten intill nybyggnationen men det kan kanske anordnas 
utrymme vid parkeringen på andra sidan Södra vägen. 
 
Blir det så att Öresundskraft ska inreda transformatorstationer i hotellet förordar vi en 
lösning där stationerna är åtkomliga med egna dörrar från gatuplan. I direkt anslutning 
utanför ska det finnas utrymme att ställa upp reservkraftaggregat. 
 
Oavsett lösning innebär transformatorer och större lågspänningscentraler att 
elektromagnetiska fält sprids och att man därför tidigt tar hänsyn till 
utrymmesbehov, tillgänglighet och hur kringliggande verksamheter kan påverkas. 
 
Fjärrvärme/Fjärrkyla 
Ingen erinran. 
 
Kommentar: Frågan är avstämd med Öresundskraft och exploatör. Föreslagen bebyggelse beräknas ha 
tillräckligt låg elförbrukning för att kunna ansluta till någon av de två befintliga transformatorstationerna i 
närheten av planområdet. En annan lösning är att ny byggnad ansluter till Hälsostadens egna nät.   
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SAKÄGARE OCH ÖVRIGA   
Ängelholms Flygplats AB, 2017-12-19 
För Ängelholms Flygplats AB är detta en betydande byggnad och kommer att kräva en mer 
omfattande analys än normalt av oss. Vi emotser en flyghinderanalys över objektet, vilket 
utgör ett av underlagen för vårt kommande arbete och utlåtande i frågan. 
 
Kommentar: En flyghinderanalys har tagits fram (2018-01-19) vilken även skickats till berörda 
flygplatser inför granskningsskedet. Ängelholms flygplats har fått ta del av flyghinderanalysen och lämnat 
ett yttrande. Detta redogörs i planbeskrivningen.  
 
Vita Räck AB, 2017-12-18 
Hälsostaden är positiv för Ängelholm och regionen. Välkomnar Hälsostadens tankar kring 
patientens/kundens bästa. Det nya badhuset har en spännande arkitektur och passar väl in i 
Å-rummet, Rönne å. Den nya gångbron, Tullportsbron, med sin hängkonstruktion är en 
rolig accent i området. Den nya fyravåningsbyggnaden utmed ån intill badhuset är ett fint 
tillskott till Hälsostaden. Samtliga nya byggnader har en form och volym som samspelar 
med omgivningen och visar respekt för Å-rummet, Rönne å. Nu vill fastighetsägaren bygga 
ett hotell, som skall utformas som ett spektakulärt landmärke, så nära Rönne å som det är 
möjligt att bygga. 
 
Vill Ängelholms invånare ha ett spektakulärt landmärke? 
Att bara ha en standardiserad procedur och en samrådstid på 4 veckor känns inte rätt för 
en så här viktig fråga. Det handlar om betydande miljöpåverkan på stads och 
landskapsbilden långt in i framtiden. Ängelholmarna borde få bred information, partierna 
öppet och klart redogöra för vad de tycker om höghuset som det gestaltas i 
planbeskrivningen. 
 
Kommentar: Samrådstiden har varit mellan 11 december 2017 – 12 januari 2018. PBL reglerar att 
samrådstiden ska vara minst tre veckor. Med tanke på julhelgen så utökade kommunen samrådstiden 
vilket bedömts som tillräckligt.  
 
I nästa skede kommer planförslaget att vara tillgänglig för granskning. Under granskningen ges 
myndigheter, sakägare och andra som berörs av planen möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget 
ytterligare en gång. 
 
Varför väljer man att placera höghuset i det unika Å-rummet, Rönne å? 
Ängel i namnet Ängelholm kommer från danskan och betyder krök. Åns alla krökar ger 
stadskärnan en unik karaktär. Jag tror inte att Ängelholmarna vill ha en ”skyskrapa” med 
den placeringen.  
 
Kommentar: Byggnadens placering grundar sig i olika aspekter som kulverttillgång, tillgänglighet, 
centrumnära läge samt attraktivitet. Även närheten till åns rekreativa miljö har vägts in. Det föreslagna 
hotellet blir en målpunkt som kan förstärka stråket Storgatan-Tullportsbron.  
 
Planbeskrivning, solstudie. 
Så här i december inser man vad betydelsefullt det är med ljus och solljus. På Torsdag 
21/12 vänder det, vintersolståndet. I planbeskrivningen finns en solstudie som visar hur 
höghuset skuggar omgivningen. En bild visar hur skuggorna sprider sig under mars månad. 
Berörda är: BRF Rönne å Park, villorna på Södra Kyrkogatan, adresser på Storgatan ända 
upp till Storgatan 8, villorna på Villagatan och Östergatan. Under vintermånaderna är 
området med skugga ännu större. Jag anser att detta inte är acceptabelt. 
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Kommentar: Byggnadens placering med Rönne å i norr är fördelaktig då en större del av skuggan främst 
påverkar själva årummet. 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. Bedömningen är att det för enskilda fastigheter blir en 
acceptabel påverkan.   
 
Det finns lösningar: 
En lösning kan vara att bygga ett 100 meter brett hotell i sluttningen ned mot Rönne Å, 
istället för ett 100 meter högt. Med häftig design skulle fastighetsägaren nå målet med en 
spektakulär byggnad. En annan lösning är att flytta placeringen närmare p-huset och 
därmed minska skuggningen för grannarna. 
 
Kommentar: En av utgångspunkterna i planförslaget är att så mycket som möjligt av träden och grönskan 
ska kunna bevaras. En 100 meter bred byggnad skulle riskera att påverka slänten och områdets 
naturvärden på ett negativt sätt. 
 
Planbeskrivning, bilparkering. 
I Planbeskrivningen står det att behovet av nya p-platser är 78 stycken. Då är det full 
exponering med, 200 hotellrum, restaurang och konferensanläggning. Parkeringshuset är 
viktigt för att skapa fler p-platser. Avståndet mellan Hotellet och p-huset är ungefär 350 
meter. För att få fram 78 nya p-platser, beskriver planförslaget ett samnyttjande över 
dygnets timmar mellan besökare till sjukhuset och till hotellets verksamhet. Enkelt uttryckt, 
sjukhuset använder p-platserna på arbetstid och hotellet på övrig tid. Men tänk om 
samnyttjandet är i ofas en liten stund på morgonen och kvällen, då blir det kaos i p-huset. 
Förhoppningsvis har hotellet en högre beläggning än 60% då och då. Lägg till att 
hotellpersonalen behöver p-platser inom de planerade 78. 
 
Ängelholm p.g.a Rönne Å har redan nu för liten yta till p-platser. P-platser är viktigt både 
för boende och för centrumhandeln. Brännborn Center och Väla har massor med gratis p-
platser. Kan man inte parkera, väljer man bort centrum. Jag anser att kommunen gör ett 
allvarligt misstag om man överger ett realistiskt krav på antalet parkeringsplatser. 
 
Kommentar: Synpunkten noteras. 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 löses genom samnyttjande med befintlig parkering på sjukhusområdet.   
 
Vita Räck AB, 2018-01-12 
Vad är en kommunal översiktsplan? 
Översiktsplanen ska ange inriktning för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön i 
Ängelholms kommun. Gällande plan har ett perspektiv fram till år 2035. 
 
Översiktsplanen har genomförts i en öppen trestegsprocess som grundats på en aktiv 
dialog inom hela kommunen såväl externt som internt. Många människor har deltagit. 
Processen inleddes hösten 2014. Översiktsplanen antogs så sent som 28 augusti 2017, med 
förord av kommunstyrelsens ordförande Lars Nyander. 
 
Det står ingenstans i texten att Ängelholms tätort skall utvecklas med 100 meter höga 
skyskrapor. Snarare tvärtom. 
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På många ställen lyfts det fram att årummet med Rönneå är en mycket viktig kulturell miljö 
för staden och dess invånare. 

 
Här kommer tre utdrag ur Ängelholms översiktsplan:  
 
Utdrag från sid 56 i strategisk översiktsplan 
En god gestaltning  
Spår från stadens historia skapar bilder över hur samhället var uppbyggt tidigare. Men det 
är viktigt att det också finns utrymme för förnyelse och nytänkande. Det som tillförs ska 
dock ske i samklang till platsens kulturhistoria. Ny bebyggelse ska passa in både funktionellt 
och estetiskt i sitt sammanhang, ett samspel mellan gammalt och nytt ska ske. En blandning 
av olika tidsåldrar skapar en spännande och mångfacetterad miljö. Kontraster i skala och 
uttryck kan bidra till detta. Arkitekturen, framförallt i centralorten, ska präglas av hög 
kvalitet och spegla både samtiden och den historiska bebyggelsen. I centralorten och i det 
offentliga rummet har stadsbildsaspekterna särskilt stor vikt. Stadsmiljön ska ha en hög 
arkitektonisk kvalitet. Nyskapande arkitektur ska tillåtas. En spektakulär byggnad kan bidra 
till att förändra och förstärka stadens identitet. Upplevelserikedom, variation och mångfald 
bör känneteckna gestaltningen. När det gäller det offentliga rummet ska pluralism utifrån 
arkitektur, formspråk, accenter och funktioner eftersträvas. Det skapar flexibilitet och 
möjliggör nya lösningar inför framtiden. Vatten som element i bebyggda miljöer kan tillföra 
såväl estetiska som pedagogiska och ekologiska värden samt bidra till biologisk mångfald.  
 
Utdrag från sid 59 i strategisk översiktsplan 
Stärka attraktiviteten i Ängelholms kommun  
Vid planering ska 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. 
 
Utdrag från Sid 98 i strategisk översiktsplan 
Förhållningssätt till kommande planering  
Utgångspunkten i planeringen i Ängelholm är en hållbar utveckling som ser till såväl 
ekologiska, ekonomiska, kulturella och sociala värden. Kommunens värdegrund - 
öppenhet, omtanke och handlingskraft - ska vara en utgångspunkt för planeringen. 
Byggandet är marknadsstyrt och förutsättningarna för ny bebyggelse utgår ofta från en 
efterfrågan från enskilda människor eller företag, som ser till det område som de vill 
utveckla. Kommunen å sin sida ser verkligheten utifrån ett bredare helhetsperspektiv på 
kommunens fortsatta utveckling. Det är därför viktigt att arbeta mot att skapa en 
gemensam och tydlig målbild och att alla strävar mot samma mål. En användning av 
markinnehav som både bidrar till en långsiktigt god utveckling av kommunen och är positiv 
för den kommunala ekonomin bör eftersträvas.  
 
Jag ber ansvariga inom kommunen att respektera översiktsplanen och dess innehåll. En 
skyskrapa är en alltför kraftfull förändring av Ängelholms stads- och landskapsbild. Att 
sedan placera skyskrapan i den unika miljön kring Rönne å är totalt felaktigt. 
 
Kommentar: Även fast det uttryckligen inte görs något ställningstagande för höga byggnader inom 
kommunen så finns det mycket i översiktsplanen som stödjer en hög byggnad enligt planförslaget. 
Översiktsplanen ger exempelvis utrymme för förnyelse och nytänkande, en blandning av olika tidsåldrar, 
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kontraster i skala och uttryck, arkitektur med hög kvalitet, nyskapande arkitektur samt en spektakulär 
byggnad som förändrar och förstärker stadens identitet.  
 
Planförslaget har behandlat frågan om att ”ett samspel mellan gammalt och nytt ska ske”. Detta bland 
annat genom att den smalare delen av byggnaden vetter mot stadskärnan samt att byggnadskroppen inte 
står placerad i linje med Storgatan. 
 
Kommunens värdegrund - öppenhet, omtanke och handlingskraft - ska vara en 
utgångspunkt för planeringen står det i översiktsplanen. Just nu hanteras 15 pågående 
detaljplaneändringar i kommunen. Varför hanterar kommunen skyskrapan som vilken 
löpande detaljplaneändring som helst?  

 
Kommentar: Kommunens pågående detaljplaner behandlar ärenden av olika storlek och dignitet. 
Detaljplaneprocessen säkerställer en demokratisk process. Kommunens ambition är att alla ärenden ska 
genomsyras av transparens och öppenhet. Plan- och bygglagen reglerar att samrådstiden ska vara minst tre 
veckor. Med tanke på julhelgen så utökade kommunen samrådstiden vilket bedömts som tillräckligt.  
 
På grund av föreslagen bebyggelses eventuella påverkan på omgivning och miljö har omfattande 
utredningsarbeten genomförts. Bland annat inleddes planarbetet med ett parallellt uppdrag för att få fram 
bra idéer om hur byggnaden samt omgivningen kan gestaltas utifrån den yta som krävs. 

 
Järneken Fastighetsförvaltning, 2018-01-08 
1. I en omistlig åmiljö tycker jag att de är fel att bygga en så hög byggnad. 
2. De kommer att inverka menligt på den småstadsmiljö som finns i Ängelholm. 
 
Kommentar: En synlighetsanalys och fördjupad landskapsbildsstudie har tagits fram efter samrådet. 
Föreslagen bebyggelses utformning har genom planbestämmelser delvis anpassats utifrån den fördjupade 
landskapsbildsstudiens rekommendationer för att mildra byggnadens påverkan på omgivningen. 

 
3. Skuggeffekterna kommer bli ett påtagligt bekymmer för alla människor i de närmsta 
kvarteren. 
 
Kommentar: En av konsekvenserna kopplat till ett högt hus är själva skuggbildningen vilket i 
planförslaget begränsats i möjligaste mån. Byggnadens placering med Rönne å i norr är fördelaktig då en 
större del av skuggan främst påverkar själva årummet. Byggnaden höjd medför långa skuggor men den 
smala silhuetten gör att skuggan påverkar varje plats under en kortare tidsperiod. 
 
4. Ett parkeringskaos kommer också att bli följden om man släpper fram detta bygge med 
den befintliga parkeringsredovisningen. Alla andra som bygger måste redovisa 
parkeringsplatser i en helt annan utsträckning.  
 
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 löses genom 
samnyttjande med befintlig parkering på sjukhusområdet.  
 
5. Låt arkitekten rita om och följ en maxhöjd som motsvarar Rönne Park så vi återfår 
balansen i miljön. Bygg på bredden istället eller tex 3 kopplade byggnader. 
 
Kommentar: Att bygga på höjden med ett litet fotavtryck istället för på bredden skapar större möjlighet att 
kunna bevara vegetationen och minska ingrepp på slänten.  
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I övrigt tycker jag att Hälsostaden har gjort ett mycket bra jobb på Sjukhusområdet och 
badhuset blivit riktigt bra, synd att förstöra den miljön med denna hushöjden. 
 
Naturskyddsföreningen Ängelholm, 2018-01-09 
Vi begränsar våra synpunkter till de delar som är viktigast för natur och miljö. 
 
Biologisk mångfald 
Det är ett känsligt område ur natur- och miljösynpunkt, särskilt slänten med naturmark ner 
mot Rönne å. Vi saknar en naturvärdesinventering i planen. En trädinventering ska göras 
för att ”få mer information om vilka träd som är mest bevarandevärda”. Bevarandet får 
dock inte ses enbart som ett sätt att upplevelsemässigt ”ta ner skalan på en hög byggnad”. 
Inom planområdet finns både värdefulla träd och annan vegetation som ger skydd och 
boplatser för både fåglar, insekter och andra djur.  
 
Vi anser att djur- växt och trädinventering alltid ska göras när natur- och parkmark berörs 
av nybyggnation. Sådana inventeringar bör ingå som en normal del och redovisas i 
planförslagen i likhet med utredningar om buller, geotekniska förhållanden etc.  
I planen sägs att träd som har ”karaktärsskapande värde” ska bevaras. Vi saknar ett 
resonemang om den biologiska mångfalden och att man ser hela å-rummet som en helhet 
när det gäller naturvärden. Växt- och djurliv påverkas av annat än fastighetsgränser. 

 
Kommentar: Vegetationens vikt för den biologiska mångfalden har förtydligats. Planbeskrivningen har 
utifrån ny trädinventering även kompletterats med en text kring trädens bevarandevärden. Bevarandet av 
träden säkerställs genom en planbestämmelse om att träden inte får fällas, samt utökad marklovsplikt för 
trädfällning. 
 
Dagvatten 
Vi förutsätter att tak - och fasadmaterial väljs med omsorg ur hållbarhets- och 
miljösynpunkt och att inget material används som kan påverka dagvattnet genom 
regnvattenavrinningen från byggnaden. Det innebär att bl.a. zink- och koppar kan användas 
vare sig i takbeläggningen eller på fasaden.  
 
I området kommer det att finnas ett antal hårdgjorda ytor även om parkeringen till största 
delen är under jord. Vi anser att man i alla lägen ska skydda Rönne å från onödiga utsläpp 
och att åtgärder för rening av dagvattnet ska vidtas. Finns en gemensam hållbar lösning 
med sjukhusområdet som har eget dagvattenutsläpp i den ömtåliga Rönne å?  
 
Kommentar: Planbeskrivningen redogör att zink- och koppartak bör undvikas vid val av takmaterial då 
dessa kan ge höga metallhalter i dagvattnet. Då byggnaden är hög kommer taket inte att vara synligt. 
Typen av byggnad gör därför att det inte aktuellt med zink- och koppartak. Ny bebyggelse enligt 
planförslaget bedöms hårdgöra planområdet i samma grad som tidigare. Med utgångspunkt från 
kommunens dagvattenpolicy har bedömningen gjorts att ingen rening krävs. Lågdelen är reglerad att ha ett 
sedumtak vilket kan bidra till att samla upp och fördröja en del av dagvattnet.  
 
Miljötänk och hållbarhet 
Vi vill att Ängelholm blir en förebild för andra kommuner och per automatik väver in ett 
miljötänk vid nybyggnationer. När är Ängelholm redo att pröva ny teknik vad gäller vatten- 
och avlopp? Lösningar finns sedan länge för avfalls- och avloppshantering med separation 
och återanvändning av den ändliga resursen rent vatten och med tillvaratagande av 
restprodukter. Ett exempel är Oceanhamnen i Helsingborg med ”tre rör ut”. 1) 
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matavfallskvarnar med restprodukter som blir matjord eller biobränsle i varje hushåll, 2) 
toa-avfall som blir gödsel eller biobränsle och 3) rör med vatten från kök och bad, som 
renas. Liknande system finns på flera platser i Europa.  
 
Ängelholm måste vara med i utvecklingen och genomföra hållbara, genomtänkta och 
miljövänliga lösningar för vatten och avfall i bostadsbyggandet.  
 
Kommentar: Lösningar kring avfalls- och avloppshaneringen regleras inte i detaljplanen.   
 
Föreningen Rädda Pyttebroområdet, 2018-01-11 
Generellt vill vi framhålla: Höga hus har sällan ett trevligt närområde. De förminskar 
människan, kastar långa skuggor och behärskar omgivningen visuellt. Ju högre hus desto 
mindre ser vi av himmelen och dess ljus. Höga hus drar ner starkare vindar och kastbyar.  
 
Vid visionsarbetet för översiktsplanen för några år sedan var det en dominerande åsikt att 
invånarna tycker om sitt Ängelholm för att det är en mysig liten stad där problemen är små. 
  
Ängelholm har många fördelar: Havsnära, naturnära, skyddat av skogar, Rönneå som 
vindlar sig genom staden. Dessutom närhet till Öresundsregionen.  
 
Primärt vill vi framhålla att en byggnad som sträcker sig från 50 meters höjd upp till 100 
meters höjd över nollplanet inte är lämplig med hänsyn tagen till Ängelholms 
grundstruktur. Ängelholm och då i synnerhet dess centrala delar utgörs väsentligen av en 
låg bebyggelse med upp till 4 våningars höjd. Att då försöka inplacera en byggnad med 
minst 16 våningars höjd, och upp till 30 våningars höjd kommer att väsentligen störa 
Ängelholms skyline. Det framhålls dessutom i presentationen av planförslaget att det 
omarbetade sjukhusområdet blivit ett av de mest centrala områdena i Ängelholm och att 
syftet med planförslaget är att skapa ett landmärke inom sjukhusområdet. Ängelholm ska 
inte karaktäriseras av ett sådant landmärke.  
 
Kommentar: Efter samrådet har en vindkomfortutredning tagits fram av SMHI. Den pekar ut två platser 
som potentiellt kan användas för långvariga uppehåll (uteservering samt ytan framför högdel) där det kan 
behövas vindskyddande åtgärder för att säkerställa god komfort.  
 
En synlighetsanalys och fördjupad landskapsbildsstudie har tagits fram efter samrådet. Föreslagen 
bebyggelses utformning har genom planbestämmelser delvis anpassats utifrån den fördjupade 
landskapsbildsstudiens rekommendationer för att mildra byggnadens påverkan på omgivningen. 
 
En så hög byggnad kommer att radikalt påverka skuggbilden i stora delar av Ängelholm. 
Solens höjd över horisonten är vid sommarsolståndet c:a 58 grader men endast c:a 10 
grader vid vintersolståndet. Under halva året kommer solen inte att nå mer än c:a 30 grader 
över horisonten. Detta innebär att en 16 våningars byggnad, för att inte tala om en 30 
våningar hög byggnad kommer att kast en lång skugga in över de södra delarna av centrala 
staden, speciellt närmast åslingan. Särskilt negativt kommer skuggan från byggnationen att 
påverka den lågt liggande parken omedelbart söder om Vita Räck, dvs mellan Storgatans 
första del och Rönne å. Skuggan från en 100 meter hög byggnad kommer att nå minst 175 
meter under halva året för att nå som mest 568 meter vid vintersolståndet när klockan är 12 
på dagen. Som minst kommer skuggan att vara c:a 63 meter klockan 12 på dagen vid 
sommarsolståndet, dvs att helt täcka den från sjukhusområdet sett motstående stranden på 
Rönne å.  
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Planbeskrivningen diskuterar lättvindigt skuggproblematiken och försöker undslippa 
problemet genom att lätt säga att solen rör sig så snabbt att skuggbilden inte är något 
problem. Som angivits ovan kommer skuggan under halva året att sträcka sig 175 meter vid 
12 på dagen vilket innebär att Storgatan mitt på dagen kommer att ligga i skugga fram till 
Stortorget. Detta är en negativ miljöfaktor.  
 
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. Bedömningen är att det för enskilda fastigheter blir en acceptabel 
påverkan.   
 
Ur Räddningstjänstsynpunkt skulle en sådan hög byggnad innebära stora problem. Vid en 
brand finns i dag ingen kapacitet att klara sådana höjder som här avses. En utbyggd 
Räddningstjänst är då något som Hälsostaden, som intressent får stå för. I detta 
sammanhang synes det föreligga för liten plats den föreslagna byggnaden för att kunna 
genomföra en adekvat räddningssituation.  
 
Kommentar: Räddningstjänsten Skåne Nordväst har inget att erinra mot planförslaget.  
 
Vår åsikt är att det inte finns något behov av ett ”landmärke” och frågan är om 
ängelholmarna vill ha det.  
 
Vidare vill vi framhålla att samrådstiden är alldeles för kort för att medborgarna skall hinna 
sätta sig in i och förstå konsekvenserna av ett så dominerande byggprojekt.  

 
Platsen är illa vald ur stadsbildssynpunkt. Byggnaden kommer att behärska det offentliga 
årummet kraftigt längs en lång sträcka. Den vackra och lugna lilla parken mellan broarna 
vid Vita räck kommer att helt domineras och skuggas av det höga huset. Parken är en grön 
oas som blir viktigare ju mer staden växer.  
 
Om det finns behov av ett sjukhusnära hotell i form av en dominerande byggnad skulle den 
kanske kunna läggas på södra sjukhusområdet istället.  
 
Kommentar: Samrådstiden har hållits i enlighet med plan- och bygglagen vilket är minst tre veckor. Med 
tanke på julhelgen så utökade kommunen samrådstiden vilket bedömts som tillräckligt.  
 
Formellt: Nollplanet som hänvisas till i Plankartan och i Planbeskrivningen är inte 
definierat, vilket skapar stor osäkerhet. Avses medelvattenståndet i Skälderviken, avses 
medelvattenståndet i Rönne å i planområdet, eller avses gatuplanet inom sjukhusområdet. 
  
Att ange nollplanet enligt RH2000 är utmärkt, men det är inte begripligt för allmänheten. 
Det behövs någon form av förklaring så att alla kan förstå vad det innebär.  
 
Ängelholms kommun bör ange ETT nollplan att utnyttjas i alla detaljplaner där angivande 
av nollplanet är nödvändigt. Man kan inte laborera med olika nollplan. Nollplanet är en 
teknisk realitet.  
 
Kommentar: 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 
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att NAP utgår från havsnivån. Det är därför svårt att definiera nollpunkten ute i den fysiska miljön. 
Planbeskrivningen kompletteras med en definition av begreppet nollplan.    
 
I åskådningsbild sid 6 anges höjden för Angela. Denna byggnad existerar inte och det är 
oklart vad som kommer att byggas. Det kan inte vara korrekt att införa något icke-
existerande i en jämförelse om byggnadshöjder i Ängelholms kommun. 
 
Kommentar: Ett förtydligande kring att Angela ännu ej är byggd görs i planbeskrivningen.   
 
EngelholmsPartiet, 2018-01-11 
Visionen och syftet som redovisas i förslaget, med integrerad lättvård i en byggnad för 
hotell- och konferensändamål inom befintligt sjukhusområde, finner stöd i 
Engelholmspartiets handlingsprogram och därmed vårt gillande.  
 
Den föreslagna metoden att bygga på höjden för att nå lönsamhet i projektet med 150-200 
hotellrum på en inte allt för stor yta och för att skapa ett landmärke i Ängelholm, känns 
nyskapande men rubbar samtidigt den småskaliga landskapsbild som Engelholmspartiet vill 
värna om.  
 
Den föreslagna platsen för projektets genomförande är emellertid illa vald. Placeringen 
medför betydande konsekvenser för miljön i å-rummet.  
 
- De geotekniska förhållandena är inte de bästa. Grundläggning på pålar erfordras t.ex.  
 
Kommentar: Den geotekniska utredningen har kompletterats efter samrådet. I den bedöms 
stabilitetsförhållandena vara erforderliga inom planområdet.  

 
- Planområdets kulturhistoriska kärnvärden påverkas på ett negativt sätt.  
 
Kommentar: Synbildsanalysen och den fördjupade landskapsbildsstudien som tagits fram efter samrådet 
visar att en hög byggnad inte är påtagligt tydlig från miljöer som Östra Kyrkogatan och Stortorget. I 
gällande detaljplan bedöms portvaktsbyggnaden vara svåranvänd samt i dåligt skick och omfattas därför 
inte av något bevarandeskydd. Samma bedömning görs i planförslaget. Andra karaktärsdrag som är 
viktiga för kulturmiljön, som släntens vegetation, ska bevaras i så stor utsträckning som möjligt. 
Sammantagen bedömning är att påverkan på kulturhistoriska värden är acceptabel. 
 
- Respekten för strandskyddet är låg i planförslaget. Intresset av att ta området i anspråk 
väger tyngre.  
 
Kommentar: Det område där strandskyddet upphävs är redan ianspråktaget och strandskyddet var redan 
upphävt i gällande detaljplan. Förslaget att strandskyddet ska upphävas för vattenområde har tagits bort 
efter samrådet. 
 
- Avståndet mellan befintliga byggnader och tilltänkta nya byggnader blir litet. 
Synpunkterna från Räddningstjänsten Skåne Nordväst kommer att väga tungt i den 
fortsatta planprocessen.  
 
Kommentar: Räddningstjänsten har inget att erinra mot planförslaget.  
 
- Trafik- och parkeringslösningen för området är inte tillfredställande och bör vidare 
utredas.  
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Kommentar: Genomförd trafikutredning och parkeringsberäkning bedöms tillgodose parkeringsbehovet. 
 
- En placering av byggnaderna längre åt sydväst på fastigheten, i Tullportbrons förlängning 
där bland annat barnpsyk. idag ligger, hade ur många aspekter varit att föredra.  
 
Att särskild hänsyn iakttas i planförslaget, gällande utformning och arkitektonisk kvalitet, är 
positivt då stadsbilden och kulturmiljön i stor grad kommer att påverkas.  

 
Engelholmspartiet efterlyser klargöranden gällande finansieringen av  
- Utsiktsplats/skybar på översta våningsplanet; e2 offentligt ändamål.  
 
Kommentar: Planbestämmelsen reglerar att den verksamhet som etbaleras på byggnadens översta 
våningsplan ska vara tillgänglig för allmänheten. Detta innebär inte att den behöver finansieras med 
offentliga medel. Våningsplanet kan exempelvis inrymma en skybar eller en restaurang. För tydlighetens 
skull justeras planbestämmelsen till ”Byggnadens översta våningsplan ska användas för publikt ändamål”. 
Planbestämmelsens innebörd förtydligas även i planbeskrivningen.  
 
Stenfalkenboet AB, 2018-01-12 
Vi är ägare av Gräsanden 7, första fastighet andra (norra) sidan Rönneå och Karl den XV:s 
bro. Alltså på väldigt kort avstånd från tänkt byggplats och hotell. 
 
Den redovisning som skett av solstudie för omgivande fastigheter är otillräcklig och har 
stora brister. Detta inte minst för vår fastighet. Att så svepande avfärda och luddigt 
redovisa vilken påverkan det får för omgivningen är ej ett objektivt sätt att redovisa ett 
planförslag.  
 
Med vetskapen om att vår fastighet med sitt värderstreck får sol och ljus, så har vi 
investerat betydande belopp för att nyttja det ljus och värme som ett nästan söderläge ger. 
Vi har t.ex byggt stora generösa balkonger där de boende skall kunna njuta av detta. Vi har 
även satsat mycket på en trädgård där de boende skall kunna njuta av soliga dagar på de 
flertal uteplatser vi tillhandahåller. 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? 
 
Vi begär nu en solstudie månad för månad för vilken inverkan en hög byggnad får för vår 
fastighet. Efter det kan vi till denna del möjligen ta ställning om vi accepterar detta 
planförslag. Bakom våra synpunkter och farhågor har vi även våra hyresgäster. 
 
Kommentar: Genomförda solstudier som redovisas i planbeskrivningen anses tillräckliga enligt praxis. 
Bedömningsgrundande är vid vår/höstdagjämning. Vid intresse går det att gå in på kommunens hemsida 
och 3D-modell, där det är möjligt att på egen hand studera byggnadens skuggförhållanden mer i detalj.     
 
Längs Rönneå, så även inom Gräsanden 7 finns djupa lerlager. Vi är djupt oroande för vad 
som sker både med byggnader och lerlager inom vår fastighet. Vad vi kan se i det 
planförslag och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, så finns ingen beskrivning hur 
grundläggning skall ske. Det är dock rimligt att anta att det behövs en omfattande pålning. 
Hur denna troliga pålning skall gå till är därmed ej heller redovisat. 
 
Vid renoveringen av Karl den XV:s bro, så pålades för en mindre arbetsflotte. Redan denna 
mindre pålning hade påverkan på vår huvudbyggnad. Kommunen betalade då oss ett 
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mindre skadestånd. Vi nöjde oss med detta symboliska belopp, mot att kommunen i 
framtiden bättre skulle ta hänsyn till omgivande fastigheter vid byggnation i staden. Så 
synes ej vara fallet med hänsyn till de farhågor vi har. 
 
Farhåga 1. Sprickbildning i byggnader uppkomna av vibrationer vid pålning. Vi befarar att 
pålningen medför stora vibrationer i lerlagren närmast byggplatsen. Om så sker så kommer 
det sprickbildningar i våra byggnader. Blir de genomgående så är de ej reparerbara till 
nuvarande skick. Att ersätta oss med skador i k-delar går ej med mindre än att uppföra en 
ny byggnad. Något mindre skadestånd för icke fullgott reparerbara åtgärder kommer aldrig 
att accepteras. 
 
Farhåga 2. Skiktning av lerlager och därmed ras som följd av vibrationer. Lika litet som 
planförslageter ser på omgivande byggnaders påverkan under byggprocessen avseende 
vibrationer, så underlåter ni helt att se på hur lerlagren längs ån påverkas av dessa 
vibrationer. Något borde Ni väl ha lärt av vad som hände längs Göta älv, med Surte-raset 
med flera. Det är ju så att leran kan skikta sig direkt vid vibrationer. Men så kan även ske 
senare t.ex vid stora väderförändringar. Att släppa igenom denna plan utan att noggrant 
undersöka detta vore mycket oansvarigt och med denna vetskap faktiskt värre än så. 
 
Vi vill se en redovisning av byggprocessen som t.ex grundläggning, samt noggranna 
geotekniska undersökningar/beräkningar för vilka konsekvenser det kan få för oss. Sedan 
kan vi till denna del möjligen ta ställning om vi accepterar detta planförslag. 
 
Kommentar: Efter samrådet har en fördjupad geoteknisk utredning tagits fram. Den visar att 
stabilitetsförhållandena är goda samt att risken för skred, ras och erosion är låg. Planbeskrivning och 
miljökonsekvensbeskrivning har kompletterats utifrån det nya materialet.  
 
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: 
 
- Kommunens nya översiktsplan är fastställd 2017-08-28 och är giltig till 2035. 
- 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. 
- Översiktsplanen är vägledande för detaljplaner, bygglov och andra beslut… 
- Varje detaljplan skall redovisa hur den förhåller sig till översiktsplanen. Även bygglov skall 
följa intentionerna i översiktsplanen. 
- Den skall fånga Ängelholms själ. 
- Småstad med närhet till allt. 
- Beakta landskapsbilden vid planering av ny bebyggelse. 
- Bygga säkert (Vad händer vid brand? Har vi resurser klara detta?) 
- Minimera risker för erosion, ras och skred (Vad händer med lerlager och byggnader längs 
Rönneå vid så omfattande pålning?) 
- Bebyggelse som inte passar in i sin omgivning skall på sikt flyttas. 
- Värna och levandegöra kulturhistoriskt värdefull miljö. 
- 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. 
- Ortens karaktär skall bevaras. 
- Utrymme skall ges för spektakulära byggnader (Vad vi kan se det enda i denna omfattande 
Översiktsplan som kan tolkas positivt för denna plan..) 
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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: Kommunen anser att det finns stöd för planförslaget i ovanstående utdrag ur översiktsplanen. 
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. Dock avviker detaljplanen från översiktsplanen 
avseende redovisning av användning på mark- och vattenanvändningskartan.  
 
Fastighetsägare till Harkranken 6, 2018-01-12 
Det allt överskuggande kännetecknet hos det föreslagna Hälsohotellet är dess höjd, max. 
100 meter över Rönneås medelvattennivå. Det är byggnadens höjd som får de stora och 
negativa konsekvenser för stads- och landskapsbild och kulturmiljö som beskrivs i MKB’n. 
Det är samtidigt höjden som anses berättiga att huset byggs trots konsekvenserna därför att 
det då blir ett ”nytt högt landmärke som signalerar Ängelholms nya karaktär”.  
 
Utan den ”extra” funktionen att tjäna som ett landmärke för Ängelholm skulle den 
föreslagna byggnaden inte kunna motiveras med de stora miljökonsekvenser som beskrivs i 
MKB’n. Det är därför avgörande att det finns en ordentlig redovisning av motiven för ett 
landmärke i form av ett högt hus och dessutom en beskrivning av hur detta landmärke 
skulle passa in i den befintliga stadsmiljön och samspela med det gamla Ängelholm. 
 
Planförfattarna anser att det finns stöd för planförslaget i Översiktsplan 2035. Där står bl.a. 
att ”en spektakulär byggnad kan bidra till att förändra och förstärka stadens identitet,” men 
där står också att ”Ny bebyggelse skall passa in både funktionellt och estetiskt i sitt 
sammanhang, ett samspel mellan gammalt och nytt skall ske.” Enligt översiktsplanen skall 
alltså en spektakulär byggnad också uppfylla kravet att passa in i den befintliga miljön, den 
skall samspela med det gamla. 
 
Planförslaget saknar både en redovisning av motiven för ett nytt högt landmärke och en 
beskrivning av hur detta landmärke kan anpassas till befintlig stadsmiljö. Förslaget har 
dessutom svagt stöd i Översiktsplan 2035. Jag tycker därför att utan komplettering i dessa 
delar bör förslaget inte godkännas. 
 
Kommentar: Kommunen anser att det finns stöd för planförslaget i ovanstående utdrag ur översiktsplanen. 
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. Efter samrådet har motiveringen till byggnadens 
lokalisering förtydligats i miljökonsekvensbeskrivningen samt planbeskrivningen. En synlighetsanalys och 
fördjupad landskapsbildsstudie har tagits fram för att undersöka planförslagets påverkan på omgivande 
miljöer.   
 
Fastighetsägare till Örnen 21, 2018-01-12 
En stilla undran: Är det Paulsson-brödernas ide’, med en 100 meter hög skyskrapa, för att 
skapa ett monument över dom själva, nu när dom går mot sin ålders höst, eller är det 
verkligen någon på kommunen som kläckt denna befängda idé? Är detta verkligen inte 
storhetsvansinne av det värsta slaget? Är det så vi vill ha det i Ängelholm, tävla med 
storstäderna om ”slå-dig-för-bröstet-byggnader? Skall vi inte som liten stad istället värna 
om vår natur och lugna miljö? Är det inte därför som folk vill flytta hit, ifrån alla större 
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städer? När vi dessutom sköter det vi har, den underbara stranden med dess omgivningar 
så uselt dåligt, lär vi snart inte behöva några hotell-rum alls i denna stad! Vi bor på 
Östergatan 7. Om denna skyskrapa byggs, blir det ett hus till salu där. Intresserad? 
 
Kommentar: Hälsostaden Ängelholm AB inkom med en plansansökan som omfattade idén att bygga ett 
hälsohotell. Planansökan fick positivt planbesked av Kommunstyrelsen 2016-02-24. Planförslaget blev 
sedan godkänt för samråd i Kommunstyrelsen 2017-11-29. Kommunen har gjort bedömningen att det är 
lämpligt med en byggnad enligt planförslaget i Ängelholm.   
 
Fastighetsägare till Paletten 2, 2018-01-13 
Generellt: 
- Höga hus har sällan ett trevligt närområde. De förminskar människan, kastar långa 
skuggor och behärskar omgivningen visuellt. Ju högre hus desto mindre ser vi av himmelen 
och dess ljus. Höga hus drar ner starkare vindar och kastbyar. 
 
- Vid visionsarbetet för översiktsplanen för några år sedan var det en dominerande åsikt att 
invånarna tycker om sitt Ängelholm för att det är en mysig liten stad där problemen är små. 
 
- Ängelholm har många fördelar: Havsnära, naturnära, skyddat från havsvindarna av 
skogen, Rönneå som vindlar sig genom staden. Dessutom närhet till Öresundsregionen. 
 
Slutsatser: 
1 Det finns, som jag ser det, inget behov av ett ”landmärke” och frågan är om 
ängelholmarna vill ha det. 
   
2 Samrådstiden är alldeles för kort för att medborgarna skall hinna sätta sig in i och förstå 
konsekvenserna av ett så dominerande byggprojekt. 
 
Kommentar: Plan- och bygglagen reglerar att samrådstiden ska vara minst tre veckor. Med tanke på 
julhelgen så utökade kommunen samrådstiden vilket bedömts som tillräckligt.  
 
3 Platsen är illa vald, kanske inte för de som är i hotellet men för oss invånare som är på 
utsidan. Att man ska kunna åka upp och se på utsikten kompenserar inte nackdelarna. 
Byggnaden kommer att behärska det offentliga årummet kraftigt en lång sträcka. Den 
vackra och lugna lilla parken mellan broarna vid Vita räck kommer att helt domineras och 
skuggas av det höga huset. Parken är en grön oas som blir viktigare ju mer staden växer. 
Dessutom blir södra stranden som hotellets privata baksida med entrén där. 
 
Kommentar: Byggnadens placering med Rönne å i norr är fördelaktig då en större del av skuggan främst 
påverkar själva årummet. 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. Bedömningen är att det för enskilda fastigheter blir en 
acceptabel påverkan.   

 
Entrén på den södra sidan kommer att bidra till en förbättrad tillgänglighet till å-promenaden jämfört med 
dagsläget. Precis som i gällande detaljplan så planläggs den södra sidan som parkmark. Detta innebär att 
allmänheten likt tidigare fortfarande kommer att kunna röra sig längs med å-promenaden. 
 
4 Oklarheter i planen. 
- Byggnadernas höjd är angivna ”över angivet nollplan”. Jag har slösat mycket tid på att 
försöka hitta detta angivna nollplan utan resultat. 
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Kommentar: 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.  
 
- Det är oklart hur dominerande entrén mot PARK blir och hur nivåskillnaden mellan å-
promenaden och entrén på mer än tre meter skall hanteras. 
 
Kommentar: Planförslaget säkerställer att entréer till byggnaden ska finnas tillgängliga både från Södra 
vägen samt i anslutning till å-promenaden. Byggnaden föreslås utrustas med hiss mellan de olika 
marknivåerna för att stärka tillgängligheten.  
 
- Det står ”Allmänhetens tillgång till vattnet förstärks då planen tillåter vattenområde där 
exempelvis flytbryggor får uppföras”. På sida 16 står: ”Planförslaget skapar möjligheter för 
en stärkt vattenkontakt”. Vad jag kan förstå är detta en generell möjlighet och inte något 
som ”skapas” av planen! 
 
Kommentar: Vattenområdet har tagits bort från plankartan och ingår inte längre i planförslaget.  
 
- I planen står mycket om att skydda siktlinjer och träden i sluttningen men sanningen är 
den vad jag kan se att byggnaden och speciellt högbyggnaden kommer att ta större delen av 
sluttningen. Det blir inte många meter kvar till å-promenaden. Så antingen finns det mycket 
liten sluttning kvar eller också får man fylla på ny sluttning. I båda fallen kommer träden att 
försvinna. 
 
Kommentar: En planbestämmelse om att släntens topografi inte får ändras, med undantag för ramp till 
underjordiskt garage samt tillgänglighetsåtgärder, har tillförts plankartan. Syftet med bestämmelsen är att i 
så stor utsträckning som möjligt minska ingrepp på slänten. En trädinventering är gjord för att identifiera 
bevarandevärda träd. Träden skyddas på plankartan genom en bestämmelse om att träd inte får fällas, 
samt att utökat marklov för trädfällning krävs.  
 
STÄLLNINGSTAGANDE 
Planhandlingarna kompletteras vad gäller: 
 
Plankarta 
 Gestaltningsbestämmelser har redigerats.    
 Ny användning D1 – vård, utom byggnad för kriminalvård, har lagts till. 
 Förslaget om att upphäva strandskydd för vattenområde har tagits bort.  
 Vattenområde (W) har tagits bort från plankarta.  
 Gränser och höjder har justerats. Totalhöjd har införts.  
 Höjden som lägst tillåts är 75 meter för högdelen.  
 Planbestämmelse (n3) om att markens topografi (för slänten) inte får ändras utöver ramp till garage och 

tillgänglighetsåtgärder har tillförts.    
 Planbestämmelsen om korsmark har justerats.  
 Planbestämmelsen om trädfällning (n2) har justerats.  

 
Planbeskrivning 
 Detaljplanens syfte har justerats.   
 Ett avsnitt om lokalisering har lagts till under rubriken ”översiktsplan”.   
 Planbeskrivningen har kompletterats med ett resonemang kring vibrationer. 
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 Ett avsnitt om vindar har lagts till.  
 Avsnittet om träd och grönska har utvecklats utifrån ny trädinventering.  
 Avsnittet om gestaltning har redigerats.  
 Avsnittet om stads- och landskapsbild har utvecklats utifrån ny fördjupad landskapsbilsstudie.  
 Avsnittet om geoteknik har uppdaterats utifrån kompletterad geoteknisk undersökning.  
 Ett avsnitt om markföroreningar har tillförts utifrån ny mark- och miljöundersökning.  
 Avsnittet om erosion har kompletterats utifrån ny geoteknik samt erosionsutredning från 2013. 
 En text som förklarar innebörden av användningen D1 – vård har lagts till. 
 Avsnittet om Flyghinderanalys har utvecklats.  
 En text som förklarar x-område har lagts till.  
 Förtydligande kring ekonomiska frågor och ansvarsfördelning har gjorts i genomförandedelen.  
 Förslaget att upphäva strandskydd för vattenområde, samt avsnittet om vattenområden har tagits bort. 
 Ett avsnitt om skred och ras har lagts till.  
 Ett avsnitt om ställningstagande och uppföljning av MKB har lagts till.   
 
Miljökonsekvensbeskrivning  
 Avsnittet om geoteknik kompletteras utifrån ny fördjupad utredning.  
 Kapitel vindar och höga hus har ersatts av beskuggning och vind i olika kapitel.  
 Avsnittet om stads- och landskapsbild kompletteras utifrån ny fördjupad landskapsbildsstudie.  
 Texterna om nollalternativ har utvecklats.  
 Avsnittet om natur uppdateras något utifrån ny trädinventering.  
 Ett avsnitt om stadsutveckling har lagts till.  
 
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, 2018-01-12 
 Fastighetsägare till Harkranken 6, 2018-01-12 
 Vita Räck AB, 2017-12-18 och 2018-01-12 
 Föreningen Rädda Pyttebroområdet, 2018-01-11 
 Järneken Fastighetsförvaltning, 2018-01-08 
 EngelholmsPartiet, 2018-01-11 
 Naturskyddsföreningen Ängelholm, 2018-01-09 
 
MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
Utlåtande har upprättats av planarkitekt Amelie Hillåker. 
 
SAMHÄLLE/PLANENHETEN 
Ängelholm den 8 april 2019. 
 
   
 Jenni Wehrmann Amelie Hillåker 
 Planchef  Planarkitekt 
 
Information enligt personuppgiftslagen (PUL) 
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. Källor: Till fastighetsförteckning är; 
fastighetsinformationsregistret (FIR), statens personadressregister (SPAR). Kommunstyrelsen ansvarar för denna 
information. 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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