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Detaljplan för del av Torlarp 3:135 m fl, 
Strövelstorp, Ängelholms kommun  
 
GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
ANTAGANDEHANDLING

SAMRÅDET 
Samrådet redovisas i en samrådsredogörelse daterad 25 augusti 2022. 
 

HUR GRANSKNINGEN HAR BEDRIVITS 
Ett förslag till detaljplan har varit utsänt på granskning den 30 september 2022 
till och med den 24 oktober 2022. Förslaget har hållits tillgängligt på 
www.engelholm.se, på stadsbiblioteket i Ängelholm och på biblioteket i 
Strövelstorp samt i stadshuset.  

INKOMNA YTTRANDEN UNDER GRANSKNINGEN 
Yttranden utan erinran eller med tillstyrkan har inkommit från:  
 Nordion Energi, 2022-09-29 
 Lantmäteriet, 2022-10-13 
 E.ON, 2022-10-18 

Yttranden med synpunkter eller frågor har inkommit från: 
 Strövelstorps församling genom privatperson, 2022-02-27  
 Skanova (Telia Company) AB, 2022-09-29 
 Bjäre Kraft, 2022-10-03 
 Räddningstjänsten Skåne Nordväst, 2022-10-03 
 Trafikverket, 2022-10-17 
 Länsstyrelsen, 2022-10-24 
 

Inkomna yttranden redovisas och kommenteras nedan.  
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MYNDIGHETER  
Länsstyrelsen, 2022-10-24 
Yttrande över granskning av detaljplan för del av Torlarp 3:135 m fl i 
Strövelstorp, Ängelholms kommun PL 20-0015 KS 2020/401 SBN 2020/205 
Redogörelse för ärendet 
Planhandlingarna anger att detaljplanens syfte är att pröva förutsättningarna för 
uppförande av vårdboende, flerbostadshus och/eller radhus samt service inom 
planområdet. Samtidigt förbättras angränsande gång- och cykelvägnät. Ett 
mindre område för transformatorstation föreslås. 
Planområdet är beläget centralt i Strövelstorp och omfattar tidigare Åsbytorps 
vårdboende (numera rivet). Föreslagen ny bebyggelse för vårdboende föreslås 
kunna uppföras i höjder motsvarande upp till fyra våningar. Inom planområdet 
föreslås även bostäder i flerbostadshus och /eller radhus i höjder motsvarande 
2–3 våningar. 
För området gäller översiktsplan för Ängelholms kommun, ÖP 2035. Enligt 
översiktsplanen är området utpekat som pågående markanvändning bostäder. 
Länsstyrelsen tolkar att kommunen bedömer planförslaget som förenligt med 
översiktsplanen. Kommunen tar fram planförslaget med standardförfarande 
och gör bedömningen att planförslaget inte kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap. miljöbalken. 
Planförslaget har varit på samråd mellan 3 februari till och med 28 februari 
2022. I samrådsskedet yttrade sig Länsstyrelsen angående risk för 
översvämning, markföroreningar, risker avseende drivmedelsstation och 
transformatorstation samt buller. 
 
Länsstyrelsens formella synpunkter 
Följande synpunkter har koppling till Länsstyrelsens prövningsgrunder enligt 
11 kap. plan- och bygglagen. 
Risk för översvämning 
På plankartan finns bestämmelse om andel mark som får hårdgöras. I 
samrådsskedet framförde Länsstyrelsen att denna bestämmelse bör 
kompletteras med bestämmelse om marklov enligt 9 kap. 12 § punkt 3 PBL. 
Länsstyrelsen anser fortsatt att marklov för markens genomsläpplighet behöver 
säkerställas på plankartan, då bestämmelsen om andel mark som får hårdgöras 
annars inte kan följas upp. 
 
Hälsa och säkerhet – markföroreningar 
Av framtagen utredning framgår att grundvattenprover uttagits i den sydöstra 
delen av planområdet. Dock framgår inte om grundvattnets strömningsriktning 
fastställts och om grundvattenprovtagningen utformats utifrån 
strömningsriktningen. Då det endast tagits ut grundvattenprov i den sydöstra 
delen av planområdet och inte beskrivits att grundvattnets flödesriktning 
fastställts, finns risk att eventuell föroreningsspridning i utförd undersökning 
har missats. Länsstyrelsen menar således att eventuell förorening i grundvatten 
inte utretts fullständigt och efterlyser därför en komplettering. 
 
En förutsättning för att använda bestämmelsen i 4 kap. 14 § fjärde punkten 
PBL är att det ska vara säkerställt att marken genom avhjälpandeåtgärder blir 
lämplig för sitt ändamål, samt att avhjälpandeåtgärderna är realistiska och 
genomförbara. Åtgärderna ska vara så preciserade att det är möjligt för den 
enskilde fastighetsägaren att förutsäga vilka fysiska åtgärder som krävs och hur 
mycket de kan kosta. I planbeskrivningen saknas beskrivning av vilken 



   3 (9) 
 

  

avhjälpandeåtgärd som avses för planområdet, samt en rimlighetsbedömning 
av den planerade åtgärden. 
 
Av planhandlingarna framgår inte heller om påträffade föroreningar och 
planerade åtgärder har kommunicerats med tillsynsmyndighet, och vilken 
bedömning tillsynsmyndighet har gjort gällande påträffade föroreningar och 
föreslagen åtgärd. Länsstyrelsen menar att detta bör förtydligas i 
planhandlingarna. 
 
Hälsa och säkerhet – risker, drivmedelsstation 
Planförslaget möjliggör för bland annat vårdändamål och bostäder i närhet av 
befintlig drivmedelsstation, där påfyllningsanslutningar till cistern ligger i direkt 
anslutning till Åsbytorpsvägen cirka 14 meter från byggrätt i planområdet. 
Kommunen har till granskningsskedet utfört en riskutredning. Av 
planhandlingarna framgår att: 
 
”Områden där individrisknivåer överstiger 10-6 per år men understiger 10-5 
per år (högre ALARP-område), bör inte utformas för stadigvarande vistelse 
och således bör inga byggnader och platser där människor förväntas befinna 
sig under längre tid uppföras inom dessa områden” och ”Områden där 
individrisknivåer överstiger 10-7 per år men understiger 10-6 per år (lägre 
ALARP-område), bör inte utformas så att känsliga individer uppehåller sig på 
platsen utanför byggnader”.  
 
Länsstyrelsen anser att det i planhandlingarna behöver förtydligas var dessa 
nämnda områden med individrisknivåer finns belägna, samt hur planförslaget 
säkerställer föreslagna regleringar.  
 
Kommunen har infört egenskapsbestämmelser för skydd mot störningar fram 
till cirka 30 meter från påfyllnadsanslutningarna till cistern (m1 Obrännbar 
fasad och yttervägg, lägst brandteknisk klass EI 30 och brandklassade fönster, 
lägst brandteknisk klass EW 30 samt ej uteplats). Länsstyrelsen befarar att 
dessa åtgärder inte i tillräcklig grad säkerställer att planförslaget blir lämpligt 
utifrån människors hälsa och säkerhet. Länsstyrelsen menar att bestämmelsen 
om att uteplats inte får finnas inte säkerställer riskutredningens föreslagna 
reglering om att känsliga individer inte ska uppehålla sig på platsen utanför 
byggnader. Exempelvis möjliggörs inom föreslagna ändamål uteservering eller 
lekplats. Bebyggelsen eller de människor som uppehåller sig bortom 30 meter 
från påfyllnadsanslutningarna säkras heller inget skydd om inga byggnader 
uppförs inom plankartans egenskapsbestämmelser för skydd mot störningar.  
 
Av planbeskrivningen framgår vidare att ett antal riskreducerande åtgärder bör 
beaktas inom hela planområdet, men att kommunen gör bedömningen att 
dessa kan beaktas vid kommande projektering. Länsstyrelsen menar att dessa 
åtgärder behöver säkerställas genom planbestämmelse i detaljplan. I 
riskbedömningen behöver även den risk som centralpåfyllning av cisternerna 
kan innebära, inkluderat transport av tankbil till och från dessa, tas i beaktning. 
Risk för spill och dess möjliga utbredning behöver redovisas och bedömas.  
 
Länsstyrelsen menar sammantaget att kommunen behöver vidta ytterligare 
åtgärder för att begränsa konsekvenserna vid eventuell olycka på 
drivmedelsstationen. Länsstyrelsen kan utifrån nuvarande underlag inte utesluta 
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att markanvändningen riskerar att bli olämplig utifrån människors hälsa och 
säkerhet.  
 
Hälsa och säkerhet – buller  
Enligt Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader ska 
bullerutredningar ta hänsyn till framtida trafik som har betydelse för 
bullersituationen. Länsstyrelsen menar att bullerutredningen behöver utgå ifrån 
den senaste basprognosen för år 2040, men kan av planhandlingarna inte utläsa 
om detta har gjorts och efterlyser därför ett förtydligande. 
 
Planområdet ligger cirka 350 meter från väg E6. I det fall det finns flera 
bullerkällor behöver bullerberäkningen ta hänsyn till detta. Länsstyrelsen 
efterlyser ett förtydligande huruvida bullerberäkningarna tagit i beaktning buller 
från väg E6.  
 
Länsstyrelsens bedömning  
Mot bakgrund av de brister som Länsstyrelsen har påtalat i yttrandet kan 
Länsstyrelsen i det här skedet inte utesluta en prövning enligt 11 kap. PBL om 
planen antas utan kompletteringar och förtydligande redovisning som visar på 
markens lämplighet i förhållande till föreslagen markanvändning. 
 
Kommentar: Planhandlingarna kompletteras med förtydligande om att bullerutredning utgår 
från Trafikverkets senaste basprognos för år 2040. Planhandlingarna förtydligas så att 
buller från väg E6 tas med i beräkningarna. Planhandlingarna förtydligas med bestämmelse 
om att marklov även krävs för markåtgärder som försämrar markens genomsläpplighet. 
 
Planbeskrivningen förtydligas med karta med individriskkonturer samt hur planförslaget 
säkerställer ändamålsenlig reglering utifrån dessa. Bestämmelse n3 förtydligas med 
uteservering, lekplats eller motsvarande där personer uppehåller sig.  
 
Angående den risk som centralpåfyllning av cisternerna kan innebära, inkluderat transport 
av tankbil till och från dessa, samt risk för spill och dess möjliga utbredning så har dessa 
risker redovisats och bedömts i riskutredningen. Se redogörelse av olycksscenarion i rapporten 
för riskutredning avsnitt 8. De tre skadehändelserna som redovisas som dimensionerande för 
utredningen ingår i det resultat av individrisknivåer som redovisas i avsnitt 9 och som sedan 
ligger till grund för utredningens åtgärdsförslag. 
 
Angående kommentaren ”Bebyggelsen eller de människor som uppehåller sig bortom 30 
meter från påfyllnadsanslutningarna säkras heller inget skydd om inga byggnader uppförs 
inom plankartans egenskapsbestämmelser för skydd mot störningar” så redovisas i 
Riskutredningen avsnitt 9.1 ”Individriskberäkningarna beaktar inte skyddsåtgärder, 
områdets topografi eller att byggnader i sig kan verka som fysiska barriärer för 
bakomliggande skyddsobjekt”. 
 
Angående ”ett antal riskreducerande åtgärder bör beaktas inom hela planområdet…” så 
har riskutredning och planbeskrivning förtydligats med att åtgärderna inte utgör ett krav för 
den föreslagna markanvändningen och de därför inte behöver säkerställas i planeringsskedet, 
de utgör inte ett krav för att föreslagen markanvändning skall bedömas som lämplig. 
 
Angående eventuell markförorening har planhandlingarna kompletterats med 
planeringsunderlag avseende detta (se under ”Handlingar” resp ”Markföroreningar” i 
planbeskrivning. I det kompletterande planeringsunderlaget konstateras ”Slutsats: Utifrån 
ovan redovisat underlag görs bedömningen att ingen föroreningsspridning av petroleumämnen 
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eller andra ämnen har skett från drivmedelsanläggningen som ligger angränsande österut till 
planområdet. Laboratorieanalyser visar inga förhöjda halter i grundvattnet i den södra delen 
av Torlarp 3:135. Då grundvattnets strömningsriktning ej är mot den norra delen av 
planområdet/fastigheten, bedöms spridning hit av eventuella petroleumföroreningar eller 
andra ämnen inte ske.” ”Sammanfattningsvis bedöms ingen föroreningssituation föreligga 
inom planområdet som föranleder behov av avhjälpandeåtgärder. Marken bedöms vara 
ändamålsenlig utan åtgärder. Därmed uppstår inga kostnader för avhjälpandeåtgärder.” 
Med bakgrund av detta har tidigare bestämmelse om villkorat startbesked med avseende på 
markförorening bedömts som obehövlig och utgått. 
  
 
Lantmäteriet, 2022-10-13 
Lantmäteriet har tagit del av planhandlingarna (daterade 2022-08-25). 
Lantmäteriet har inga synpunkter att framföra.  

Kommentar: - 
 
 
Trafikverket, 2022-10-17 
Trafikverket ser positivt på att väg 1758 nu ligger utanför detaljplanen. 
Trafikverket förutsätter att hela vägområdet för väg 1758 (vägbana, trottoar 
samt en kantremsa på ytterligare några decimeter, vilken krävs för att kunna 
säkerställa vägens funktion) ligger utanför detaljplanen. 
 
Utmed väg 1758 gäller på aktuell sträcka ett byggnadsfritt avstånd om 12 meter 
(från vägområdesgräns), inom vilket inga byggnader eller andra fasta föremål 
får placeras. Trafikverket anser generellt att minst de avstånd som beskrivs 
enligt §47 Väglagen och länsstyrelsens beslut i förhållande därtill bör 
säkerställas även vid bygglov och inom detaljplanelagt område. Det är av 
plankartan svårt att utläsa det exakta avståndet från vägområdet till 
bebyggelsen. Trafikverket anser att ny bebyggelse åtminstone inte ska tillåtas 
närmre än vad befintlig bebyggelse idag ligger inom det aktuella planområdet. 
Vi förutsätter vidare att det inom område försett med punktprickad mark inte 
tillåts ej bygglovspliktiga åtgärder. Plankartan behöver kompletteras i detta 
avseende. 
 
Trafikverket påtalade i samrådsskedet att för att trafiksäkerheten inte ska 
äventyras får det inte förekomma några fysiska hinder i form av fasta 
oeftergivliga byggnader eller föremål inom vägens säkerhetszon. 
Säkerhetszonen beräknas enligt VGU (Vägar och gators utformning) utifrån 
vägtyp, hastighet och trafikflöde och bedöms på aktuell sträcka till 2 meter från 
vägkant. Trottoaren bedöms vara en meter bred. Delar av vägens säkerhetszon 
planläggs som punktprickad mark, mark får inte förses med byggnad. 
Planbestämmelsen punktprickad mark medger parkering, staket, plank och mur 
vilka samtliga kan vara oeftergivliga. Trafikverket vidhåller att plankartan 
behöver kompletteras för att säkerställa att inget oeftergivligt (innefattar även 
exempelvis stambildande växtlighet) kan placeras inom vägens säkerhetszon. 
 
Likaså vidhåller Trafikverket att krav på fri sikt enligt Vägars och gators 
utformning (VGU) ska framgå av plankartan. Träd och andra siktskymmande 
föremål ska placeras så att kravet på fri sikt uppfylls i anslutningarna till allmän 
väg. Planområdet gränsar till en vägkorsning där Åsbytorpsvägen ansluts till 
väg 1758. På Åsbytorpsvägen ska, från en punkt 5 meter in från vägkant, 
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säkerställas fri sikt på 80 meter i båda riktningar. Inom detta siktområde får det 
inte förekomma växtlighet eller andra föremål som överskrider en höjd om 0,6 
meter. 
 
Trafikverket anser att gång- och cykelstråk inom planområdet (även interna 
inom bostadsområdet) ska anslutas till vägområde/trottoar i höjd med 
befintligt övergångsställe eller till den planskilda gång- och cykelpassagen under 
väg 1758, för att inte öka risken för att oskyddade trafikanter passerar väg 1758 
utmed sträckan i stället för vid de ordnade passagerna. För att säkerställa detta 
behöver planområdet utmed väg 1758 på något sätt avgränsas mot trottoaren. 
Trafikverket anser att detta ska framgå av detaljplanen. 
Kommentar: hela vägområdet för väg 1758 ligger utanför detaljplanen. Ny bebyggelse tillåts 
inte närmre än vad befintlig bebyggelse idag ligger (tidigare Åsbytorps vårdboende) inom det 
aktuella planområdet. Inom siktområde från korsningen Åsbytorpsvägen/Strövelstorpsvägen 
planläggs endast för befintlig gc-väg, därmed säkerställs fri sikt. Planbeskrivningen 
förtydligas med text om att gång- och cykelstråk inom planområdet ska ansluta till trottoar i 
höjd med befintligt övergångställe för att inte öka risken för att oskyddade trafikanter 
passerar Strövelstorpsvägen utanför övergångstället. Planområdet utmed väg 1758 ska därför 
på något sätt avgränsas mot trottoaren. Inom byggnadsfritt område/prickmark mot 
Strövelstorpsvägen anges med planbestämmelse n4: ”Ej parkering. Oeftergivligt får ej placeras 
inom Strövelstorpsvägens säkerhetszon”. 

 

KOMMUNALA, MELLANKOMMUNALA OCH REGIONALA ORGAN 
 
Räddningstjänsten Skåne nordväst, 2022-10-03 
Anser att bensinmacken Din-X bör få information om detaljplanen och 
kännedom om riskutredningen som berör deras verksamhet. I övrigt information 
inför byggprocessen. 

Kommentar: Fastighetsägaren till Din-X får information i planärendet då de ingår i 
fastighetsförteckningen. 
 
 
Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR), 2022-10-11 
NSR har beretts tillfälle att lämna synpunkter på den ovan listade detaljplanen och 
noterade att tidigare synpunkter har noterats. Dock vill NSR förtydliga följande:  

• NSR önskar att det i planen skrivs in var miljörummet ska placeras. Det är 
viktigt att tänka på placeringen för att säkerställa att hämtning kan ske utan risk 
för chaufförernas arbetsmiljö, och för att ta hänsyn till boende/verksamheter i 
närheten och inte utsätta personer eller egendomar för onödiga risker.  

• Det bör stå med i detaljplanen att avfallsutrymmet inte ska placeras så att 
backning förekommer.  

• Det bör även stå med i detaljplanen att transportvägar för renhållningsfordonet 
och kärlen ska följa renhållningsordningen för Ängelholms kommun.  

• Det finns fördelar, både miljömässiga och ekonomiska att uppmärksamma 
frågor som rör hantering av överskottsmassor (och vilka massor som ska 
användas vid ett eventuellt underskott på massor) redan i detaljplanskedet. Man 
kan med fördel reflektera över massbalanserna inom området och börja planera 
för eventuell lagring, sortering, behandling och återanvändning av massor. Detta 
gäller både massor som är förorenade i olika grad samt för området rena massor.  



   7 (9) 
 

  

• Se Bilaga 2 som vi bifogar för att underlätta ert arbete med att säkerställa det 
viktigaste i gällande renhållningsordning för Ängelholms kommun.  

Kommentar: det bedöms inte som ändamålsenligt att i detaljplanen reglera exakt placering av 
miljörum då den frågan är mer lämplig att behandla i bygglovskedet. Planbeskrivningen 
förtydligas med att avfallsutrymmet inte ska placeras så att backning förekommer samt att 
transportvägar för renhållningsfordonet och kärlen ska följa renhållningsordningen för 
Ängelholms kommun. 

 

LEDNINGSÄGARE 
 
Bjäre Kraft, 2022-10-03 
Bjäre Kraft Bredband har fiberkanalisation på detaljplaneområdet bestående av 
fiber brunn skåp mm. Önskar ni kartunderlag på befintlig fiberkanalisation önskar 
jag att ni lägger in ett ärende i ledningskollen.se 

Bjäre Kraft yrkar på att kommunen/exploatören står för kostnaden för ev flytt av 
befintlig utrustning. I Utbyggnadskedet vill Bjäre Kraft samförlägga fiber med 
andra ledningsägare. Bjäre Kraft bygger ut fiber för att kunna erbjuda fiber till 
verksamheten på detaljplaneområdet 

Kommentar: För ledningar inom fastigheten, för vilka det saknas skriftliga avtal, ska 
fastighetsägaren och ledningshavaren ha en dialog om vilka ledningar som behöver flyttas och 
vilka som kan ligga kvar och tryggas med avtalsservitut. Fördelning av kostnaderna för 
ledningsflytt behöver ske mellan ledningshavaren och fastighetsägaren. Det bör då tas hänsyn 
till bland annat ledningarnas ålder. 
 
 
Skanova (Telia Company) AB, 2022-09-29 
Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet. Se 
nätskiss. Främst kopparkabel i fastighetsgräns i osäkert läge. Skanova önskar 
att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för 
att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med 
flyttning. Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar 
för att möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar 
åtgärden även bekostar den. Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i 
dwg-format för att infogas på plankartan. 
Kontakta https://www.ledningskollen.se 
Kabelanvisning beställs via https://www.ledningskollen.se 
För ledningssamordning kontakta telia-natforvaltning@teliacompany.com 
Kommentar: Yttrandet delges exploatören inför kommande projektering. Tvingas Skanova 
vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering bekostar den 
part som initierar åtgärden detta.  
 

SAKÄGARE OCH ÖVRIGA   
Strövelstorps Församling via privatperson, 2022-02-27 
Summering av kommentarer kring detaljplan Torlarp 3:135 Åsbytorp. 
Kommentarerna givna vid möte i Ausås Församlingshem 20 febr. Arrangör 
Strövelstorps församling som ett i raden av församlingsträffar med olika teman 
genom åren. Inbjudan bifogas. Närvarande 56 st. 
Detaljplanen: 

mailto:telia-natforvaltning@teliacompany.com
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4 våningar och nockhöjden är för högt. Det blir en koloss längs 
Strövelstorpsvägen. Andra vårdboenden planeras för 2 våningar. För att de 
som skulle bo på 3 eller 4:e våningen så blir det svårt att komma ut. 
Skuggsimuleringarna visar på att det blir skugga på kvällen på hela den yta som 
kan tänkas bli vårdboendets grönyta med den föreslagna höjden. 
Viktigt att de boende kan komma ut. All forskning och erfarenhet visar på 
denna betydelse. Äldre vill kunna rulla ut själv så långt man kan till en stund 
längs en husvägg en solig dag eller kväll. Viktigt att det finns avskilda små 
platser för en stunds samvaro under vår sommar och höst. Detta skall vara 
enkelt att nå så att personal kan hinna hjälpa till eller möjligt för den enskilde 
tillsammans med besökande att kunna hantera själv. 
Högre våningar kräver stora hissar så att hela sängen kan transporteras i den. 
(Det finns nya vårdboenden där man missat detta) 
Exploateringsgraden är för hög. För små grönytor och för få parkeringsplatser. 
Obs viktigt med parkeringsplatser för besök och personal. Grillplats måste 
finnas liksom samlingsyta ute för olika aktiviteter under sommaren. Genom 
åren har det kommit folkdanslag och körer på besök. 
Bra med möjlighet till handel. Bra med andra hus med lägenheter. En 
restaurang med matmöjligheter också för andra äldre bör finnas. 
Tillagningskök skall finnas. God mat och samvaro kring mat lyftes fram som 
avgörande kvalitetsparametrar 
Övrigt byggplaner 
En samlingssal som kan användas av olika föreningar för möten SPF, Kyrkan, 
scouter, byalag mfl bör finnas med i byggplaneringen. Skapa möjlighet för att 
mötas mellan yngre från skolan och äldre. 
Utformningen bör medge att partner kan bo med den vårdbehövande. 
Kommentar: Föreslagna byggnadsvolymer bedöms som lämpliga utifrån platsens 
förutsättningar. Vårdboendet får utemiljöer i olika väderstreck som är solbelysta olika tider 
på dagen. Utrymning och hissar regleras inte i detaljplanen utan hanteras i senare skeden. 
Illustrerade grönytor och parkering bedöms som tillräckliga och ändamålsenliga. Närmare 
utformning av utemiljön såsom grillplats kan inte regleras i detaljplanen. Inte heller möjlighet 
för partner att bo med vårdbehövande eller frågan om samlingslokal kan regleras i 
detaljplanen. 
 

STÄLLNINGSTAGANDE 
Planhandlingarna kompletteras vad gäller: 
 Planbeskrivningen förtydligas med att avfallsutrymmet inte ska placeras så att backning 
förekommer samt att transportvägar för renhållningsfordonet och kärlen ska följa 
renhållningsordningen för Ängelholms kommun. 
 Planhandlingarna kompletteras med förtydligande om att bullerutredning utgår från 
Trafikverkets senaste basprognos för år 2040. Planhandlingarna förtydligas så att buller från 
väg E6 tas med i beräkningarna.  
 Planhandlingarna förtydligas med bestämmelse om att marklov även krävs för 
markåtgärder som försämrar markens genomsläpplighet. 
 Planbeskrivningen förtydligas med karta med individriskkonturer samt hur 
planförslaget säkerställer ändamålsenlig reglering utifrån dessa. Bestämmelse n3 förtydligas 
med uteservering, lekplats eller motsvarande där personer uppehåller sig.  
 Riskutredning och planbeskrivning har förtydligats avseende riskaspekter. 
 Planhandlingarna har förtydligats utifrån kompletterande planeringsunderlag om 
markförorening. 
 Planhandlingarna har förtydligats med planbestämmelse n4 avseende byggnadsfritt 
avstånd och säkerhetszon utmed Strövelstorpsvägen. 
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NAMNLISTA 
Följande har under samrådet inkommit med synpunkter som ej tillgodosetts: 
 Trafikverket 
 E.ON Elnät Sverige AB  
 Fastighetsägare till fastigheterna Torlarp 3:77, 3:76 och 3:75 
 Förskolan Torlarp 
 Strövelstorps byalag 
 Svenska kyrkan i Strövelstorps församling 
 Strövelstorps församling via privatperson 
 Boende på fastigheten Sekatören 6 (Munka Ljungby) 
 Fastighetsägare 1 till Strövelstorp 6:33 
 Fastighetsägare 2 till Strövelstorp 6:33 
 Fastighetsägare till Ausås 26:2 

Följande har under granskningen inkommit med synpunkter som ej tillgodosetts: 
 NSR 
 Bjäre Kraft 
 Trafikverket 
  

BESVÄRSHÄNVISNING 
Följande sakägare har under samrådet/granskningen inkommit med synpunkter som ej 
tillgodosetts: 
 Trafikverket 
 Fastighetsägare till fastigheterna Torlarp 3:77, 3:76 och 3:75 
 Strövelstorps byalag 
 Svenska kyrkan i Strövelstorps församling 
 Strövelstorps församling via privatperson 
 Fastighetsägare 1 till Strövelstorp 6:33 
 Fastighetsägare 2 till Strövelstorp 6:33 
 NSR 
 Bjäre Kraft 
 

MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER 
Utlåtande har upprättats av planarkitekt Torbjörn Nilsson 
 
 
SAMHÄLLE/PLANENHETEN 
Ängelholm den 25 november 2022. 
 
 
Pernilla Theselius   Torbjörn Nilsson  
Tf Planchef   Planarkitekt                
 
 

Information om behandling av personuppgifter (GDPR) 
Som information vill vi upplysa om att personuppgifter som inkommer i ärendet behandlas 
endast i detta specifika planärende samt vid utlämnande av handlingar enligt 
offentlighetsprincipen. Den rättsliga grunden för behandlingen är myndighetsutövning enligt 
PBL. Källor: Till fastighetsförteckning är; fastighetsinformationsregistret (FIR), statens 
personadressregister (SPAR). Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig. Om du vill ha 
ytterligare information om hur dina personuppgifter används eller om du vill att dessa skall 
ändras är vi tacksamma för skriftligt besked om detta till Kommunstyrelsen, 262 80 Ängelholm. 
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