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Planförslag
Planområdet ligger  i Norra Varalöv strax norr om Strövelstorp i Ängelholms 
kommun. Planen berör del av fastigheten Kärra 1:9 och planområdet är 48 
hektar stort. Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att etablera ett 
verksamhetsområde för lager och logistik inom del av fastigheten Kärra 1:9. 
Det finns stor efterfrågan från aktörer inom lager- och logistikbranschen på 
mark att etablera sig. Detta genererar arbetstillfällen och kan på så sätt bidra 
positivt till Ängelholms kommuns långsiktiga utveckling. Detaljplanen ska 
vidta åtgärder för att mildra påverkan på landskapsbilden och minimera 
störning mot omgivningen. Områdets naturvärden ska så långt möjligt tas 
tillvara. 

Samlad bedömning
Jordbruksmark av nationell betydelse 

En huvudfråga för planen har varit den jordbruksmark av nationell bety-
delse som tas i anspråk. Påverkan på jordbruksmarken bedöms som stor. 
Förslaget saknar stöd i översiktsplanen där kommunen har möjlighet att 
väga olika användningar mot varandra samt definiera vad som är väsentligt 
samhällsintresse. För en kommun som Ängelholm är den tillgängliga 
marken för exploatering med de krav som verksamheten har på storlek och 
närhet till kommunikationer till största del förlagd på jordbruksmark. I en 
lokaliseringsutredning har aktuellt område jämförts med ytterligare 12 loka-
liseringar varav 8 alternativ har stöd i översiktsplanen. Samtliga alternativa 
lokaliseringar består även de till största del av jordbruksmark samt att de 
medför ytterligare negativa konsekvenser av varierad karaktär. Alternativa 
platser för lokaliseringen har inte bedömts godtagbara.  

Påverkan på skyddade arter

Biotopskydd och naturmiljö

Naturmiljöns karaktär inom området kommer helt att förändras från öppet 
jordbrukslandskap till allé och skogsdunge inneslutna i ett verksamhetsom-
råde. Inom planområdet berörs en trädallé och en trädrad som omfattas av 
generellt biotopskydd enligt 7 kap. 11 § miljöbalken. Trädallén ska i stort 
bevaras men dispens från biotopskyddet har sökts och beviljats för två av 
träden. Trädraden har förlagts med bestämmelsen natur med enskilt huvud-
mannaskap och bedöms därmed inte påverkas av planförslaget.

Artskyddsförordningen

Inom planområdet förekommer ett fåtal arter som är skyddade enligt art-
skyddsförordningen.Vid genomförande av föreslagna skyddsåtgärder för de 
arter som regelbundet förekommer inom planområdet och är skyddade 
enligt artskyddsförordningen bedöms att gynnsam bevarandestatus inte för-
sämras eller upprätthållande av den inte försvåras genom att kontinuerlig 
ekologisk funktionalitet bibehålls för deras lokala populationer. 

Risk för översvämning

Planförslaget möjliggör stora hårdgjorda ytor där risk för översvämningar 
kan uppstå. För att säkerställa att det finns tillräckligt stora ytor för fördröj-
ning av dagvattnet har en yta på över 35 000 kvadratmeter avsatts som natur 
med enskilt huvudmannaskap kombinerat med en bestämmelse om att dag-
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förutsatt att detaljplanen byggs ut 
enligt de rekommendationer som finns 
i dagvattenutredningen. 
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och områdets karaktär
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- 0, Risk för små till inga negativa 
konsekvenser gällande riksintresset 
förutsatt att framtagna åtgärder 
genomförs.

-1,Fortsatt överbelastad 
trafikplats

Sammanfattande tabell över planen och nollalternativers konsekvenser. 

vattenmagasin ska finnas. Fördröjningsytorna kan omhänderta ett regn med 
en återkomsttid på 100 år, varaktighet på 50 min och med en klimatfaktor 
på 1,2. Skulle ett extremare regn inträffa kan vattnet brädda över på marken 
sydväst om planområdet. En planbestämmelse om att endast 70% av fastig-
hetsarean får hårdgöras tillförs även plankartan, då detta är en förutsättning 
för att klara beräknad fördröjning. Genom de förslagna åtgärderna som dag-
vattenutredningen föreslår kan riskerna för översvämning begränsas.

Påverkan på landskapsbild

Landskapsbilden inom och runt omkring Kärra 1:9 domineras av öppna och 
långa siktlinjer över ett böljande jordbrukslandskap. När jordbruksmarken 
omvandlas till verksamhetsområde förändras landskapsbilden och konse-
kvenserna blir stora både inom planområdet och utanför. I ett större land-
skapsutsnitt är landskapsbilden till viss del redan påverkad av etablerade 
verksamheter. Upplevelsen av förändringen är dock subjektiv.

Påverkan på riksintresse för kommunikation

E6/E20 utgör riksintresse för kommunikationer och kommer att påverkas 
vid ett genomförande av planförslagets som medför en ökning av mängden 
trafik på angränsande avfarter och påfarter. En trafikutredning visar att det 
redan idag är kapacitetsproblem i Trafikplats Norra Varalöv. En åtgärdsval-
studie har tagits fram med åtgärder som behöver genomföras för att för-
bättra situationen. 
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Denna rapport har utarbetats av Ekologigruppen AB på uppdrag av 
Ängelholms kommun

Den utgör en MKB för strategisk miljöbedömning enligt 6 kap. miljö-
balken och kompletterande bestämmelser i miljöbedömningsförord-
ningen (2017:966) för detaljplanen för Kärra 1:9.

Strategisk miljöbedömning
Den 1 januari 2018 genomfördes lagändringar i 6:e kapitlet i miljö-
balken (MB) och en ny miljöbedömningsförordning (2017:966) 
trädde i kraft. Enligt den nya lagstiftningen ska en strategisk miljö-
bedömning genomföras om upprättandet eller ändringen av en plan 
eller ett program kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Syftet 
med den strategiska miljöbedömningen är att tidigt i besluts och pla-
neringsprocesser belysa och bedöma miljöeffekterna. Rapporten som 
upprättas vid en strategisk miljöbedömning utgör själva miljökon-
sekvensbeskrivningen (MKB:n). För att pröva om en strategisk miljö-
bedömning krävs vid upprättandet av en detaljplan ska kommunen 
göra en undersökning av om betydande miljöpåverkan kan antas (tidi-
gare kallat behovsbedömning). 

Vid denna undersökning ska kommunen identifiera omständigheter 
som talar för och emot en betydande miljöpåverkan samt samråda i 
frågan med de kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter som på 
grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen om 
inte kommunen redan i identifieringen kommer fram till att en strate-
gisk miljöbedömning ska göras. Efter undersökningen ska kommunen 
i ett särskilt beslut avgöra om planen kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. Därefter ska kommunen ha ett avgränsningssamråd 
gällande MKB:ns omfattning och detaljeringsgrad med länsstyrelsen. 
Sedan ska en MKB upprättas vars innehåll beskrivs i 6 kap. 2 
resp.11-12 §§ i MB. Kommunen ska därefter ge berörda tillfälle till att 
komma med synpunkter på MKB:n och planen (samråd och gransk-
ning) samt ta hänsyn till både MKB:n och inkomna synpunkter innan 
planen antas.

Miljöbedömningsprocessen
Planprocessen startade den 10 oktober 2018 då kommunstyrelsen 
beslutade ge positivt planbesked samt uppdra åt planenheten att pröva 
planläggningen av Kärra 1:9. Syftet med detaljplanen är att pröva möj-
ligheten att etablera ett verksamhetsområde för lager och logistik inom 
fastigheten Kärra 1:9. Syftet är även att mildra påverkan på landskaps-
bilden och minimera störning mot omgivingen. Områdets naturvärden 
ska tas tillvara alternativt ersättas. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 11 februari 2020 att god-
känna aktuellt förslag till detaljplan för samråd. Planhandlingarna 
fanns, enligt PBL (2010:900) 5 kap 11§ utställda från den 21 februari 
till och med den 16 mars 2020.
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 • Illustration framtagen av JKAB

Samrådsskedet

Efter samrådet har följande justeringar gjorts relevanta för denna 
MKB.

Planområdet har minskat i yta för att hantera översvämningsrisk och 
underlätta dagvattenhantering.

Dagvatten; mängden dagvatten som tillåts avrinna området minskas 
från 1,2 till 0,9l samt att större ytor avsätts för hantering av vattnet 
inom planområdet.

Höglagrets placering har utrets vidare och preciserats till 3 platser.

Två bestämmelser om gestaltning har tillförts plankartan.

MKB handläggaren har haft kontinuerlig kontakt med planhandläg-
garen under processen.

Planen som handläggs med utökat planförfarande och är nu i antagan-
deskede. Planen förväntas kunna antas under tredje kvartalet 2021. 

Granskningsskedet

Efter granskningen har lokaliseringsutredningen kompletterats med 
fler alternativa lokaliseringar.

Plankartan har kompletterats med att villkor om startbesked inte får 
ges för ny byggnation förrän pumpstation har kommit till stånd  för 
att säkerställa att miljökvalitetsnormer för vatten kan innehållas.

Planen har kompletterats med att marklov krävs för hårdgöra mark för 
att kunna följa upp översvämningsrisken i kommande prövningar.

Ytor kopplat till identifierade trafikåtgärder har tagits bort från plan-
området för att säkra att föreslagna trafikåtgärder kan genomföras. 
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Tidigt i processen med framtagandet av en strategisk miljöbedömning 
ska en avgränsning göras i samråd med länsstyrelsen. Kommunen har 
samrått med länsstyrelsen under 2019.

Geografisk avgränsning och avgränsning i tid
MKB:n hanterar främst de konsekvenser som uppstår inom planom-
rådet men hanterar även konsekvenser som kan uppstå utanför 
området till exempel påverkan på landskapsbilden, trafik, och vatten.

Avgränsningen i tid följer detaljplanens genomförande, vilket är 10 år 
från det att planen vunnit laga kraft som beräknas till 2021.

Avgränsning av innehållet
MKB:n ska fokusera på de viktigaste miljöaspekterna och har avgrän-
sats enligt följande.

• Jordbruksmark av nationell betydelse

• Risk för översvämning

• Påverkan på riksintresse för kommunikationer (E6/E20)

• Påverkan på landskapsbild

• Påverkan på skyddade arter 
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Syftet med planen
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att etablera ett verk-
samhetsområde för lager och logistik inom en del av fastigheten Kärra 
1:9. Det finns stor efterfrågan på mark från aktörer inom lager- och 
logistikbranschen som vill etablera sig. Detta genererar arbetstillfällen 
och bidrar därför positivt till Ängelholms kommuns långsiktiga utveck-
ling. Detaljplanen ska vidta åtgärder för att mildra påverkan på land-
skapsbilden och minimera störning mot omgivingen. Områdets 
naturvärden ska så långt möjligt tas tillvara, alternativt ersättas.

Planens innehåll
Planområdet uppgår till ca 48 hektar (480 000 kvadratmeter)och 
består av fastigheten Kärra 1:9. Marken används idag huvudsakligen 
som jordbruksmark och är en del av ett större slättlandskap. 

Bebyggelsehöjden har en generell totalhöjd på 14 meter därtill tillåts 
en totalhöjd på 36m på 8% av den totala byggnadsarean. Sydväst pla-
cerat i området finns två naturområden avsedda för hantering av dag-
vatten samt bevarande av värdefull natur. Biotopskyddade trädalléer 
ska bevaras och omfattas av planbestämmelser som säkerställer detta. 
Mot söder föreslås trädplanteringar och och vegetationsridåer som 
syftar till att dämpa det visuella intrycket föreslagen bebyggelse får i 
landskapet. 

14

36

36

E2J1 C1 E1

u1

n2

n2

n5n3

n3
n1

n3

n3

n3n2

n3n2n3n2

n3

u1

n4n3

n3 n5

8 12

n3

f1

14

Träd1

Fördröjning1

Fördröjning1

Träd2

NATUR1

NATUR1

allmän väg 112

al
lm

än
 v

äg
 10

7

E 108600

E 108800

E 109000

E 109200

E 109400

E 109600

E 109800

E 110000

E 110200

N 6229600

N 6229800

N 6230000

N 6230200

N 6230400

N 6230600

N 6230800 PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast
angiven användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning
gäller inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med enskilt huvudmannaskap

NaturområdeNATUR1

Kvartersmark
Centrum om högst 5 % av total tillåten byggnadsarea
får finnas

C1

Pumpstation för spillvatten ska finnasE1

Transformatorstation får finnasE2

Lager, logistik och kontorJ1

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN
PLATS MED ENSKILT HUVUDMANNASKAP
Utformning av allmän plats

Fördröjning1 Fördröjningsmagasin för dagvatten ska finnas

Mark och vegetation
Träd1 Träd som har en brösthöjddiameter över 40 cm får inte

fällas
Träd2 Trädplantering ska finnas

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

Största byggnadsarea är 42 % av fastighetsarean inom användningsområdet

Marken får inte förses med byggnad

0.0 Högsta totalhöjd i meter

8 Högsta byggnadshöjd i meter

12 Största takvinkel i grader

Utformning
f1 Maximalt 4 500 kvadratmeter inom egenskapsområdet

får uppföras med en högsta totalhöjd om 36 meter.
Resterande markyta får bebyggas med en högsta
totalhöjd om 14 meter

Högst 8 % av den totala tillåtna byggnadsarean får uppgå till en högsta totalhöjd
om 36 meter
Skyltning får inte ske i plangräns mot söder. Skyltar ska vara placerade på fasad
och hållas inom byggnadens siluett. Skyltar får förekomma upp till en högsta höjd
om 13 meter
Byggnader mot landskapet i söder och norr ska ha en varsam gestaltning, ges ett
lugnt uttryck och underordna sig landskapet i skala, färg, och material. Fasaderna
mot söder och norr får inte belysas
Mot väg 107 ska fasaden vara uppdelad i flera olika volymer både i plan- och
höjdled samt ha entréer vända mot vägen. Arkitekturen ska vara småskalig och
fasadmaterial ska vara varierat i både kulör och struktur där homogena material,
så som plåt, ska användas sparsamt

Utförande
Endast 70 % av markytan får hårdgöras

Markens anordnande och vegetation
n1 Vegetationsridå med skogsträd och brynplantering ska

finnas
n2 Trädallé ska bevaras
n3 Marken får inte hårdgöras eller användas för parkering
n4 Trädplantering ska finnas
n5 Tät vegetationsridå med trädplantering och buskar ska

finnas

Stängsel och utfart
Utfartsförbud

Skydd mot störningar
För byggnad som placeras inom 30-50 meter från väg 112 ska minst en
utrymningväg placeras i riktning bort från vägen
Byggnader, vall eller plank ska placeras och utformas på sådant sätt att
Naturvårdsverkets riktlinjer för industribuller inte överskrids i gräns mot befintliga
bostäder
Verksamheter ska anordnas så att besvärande ljus inte når intilliggande bostäder
och allmänna vägar

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Huvudmannaskap

Huvudmannaskapet är enskilt för allmän plats

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft

Ändrad lovplikt
Marklov krävs även för fällning av träd inom område som är markerad med
bestämmelsen Träd1
Marklov krävs även för hårdgöring

Villkor för startbesked
Startbesked får inte ges för ny byggnation om bullerskydd i form av vall eller plank
krävs, förrän förrän erforderliga åtgärder har vidtagits
Startbesked får inte ges för ny byggnation förrän pumpstation har kommit till stånd
Startbesked får inte ges för ny byggnation förrän en anmälan om dagvattenrening
är prövad och godkänd, samt säkerställande av erforderlig dagvattenlösning för
aktuell etapp har kommit till stånd

Markreservat
u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar

Extra
Upplysningar

Inom planområdet finns objekt som omfattas av generellt biotopskydd enligt 7 kap.
miljöbalken. Förtydliganden av dessa objekt finns i planbeskrivningen
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ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med enskilt huvudmannaskap

NaturområdeNATUR1

Kvartersmark
Centrum om högst 5 % av total tillåten byggnadsarea
får finnas

C1

Pumpstation för spillvatten ska finnasE1

Transformatorstation får finnasE2

Lager, logistik och kontorJ1

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN
PLATS MED ENSKILT HUVUDMANNASKAP
Utformning av allmän plats

Fördröjning1 Fördröjningsmagasin för dagvatten ska finnas

Mark och vegetation
Träd1 Träd som har en brösthöjddiameter över 40 cm får inte

fällas
Träd2 Trädplantering ska finnas

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

Största byggnadsarea är 42 % av fastighetsarean inom användningsområdet

Marken får inte förses med byggnad

0.0 Högsta totalhöjd i meter

8 Högsta byggnadshöjd i meter

12 Största takvinkel i grader

Utformning
f1 Maximalt 4 500 kvadratmeter inom egenskapsområdet

får uppföras med en högsta totalhöjd om 36 meter.
Resterande markyta får bebyggas med en högsta
totalhöjd om 14 meter

Högst 8 % av den totala tillåtna byggnadsarean får uppgå till en högsta totalhöjd
om 36 meter
Skyltning får inte ske i plangräns mot söder. Skyltar ska vara placerade på fasad
och hållas inom byggnadens siluett. Skyltar får förekomma upp till en högsta höjd
om 13 meter
Byggnader mot landskapet i söder och norr ska ha en varsam gestaltning, ges ett
lugnt uttryck och underordna sig landskapet i skala, färg, och material. Fasaderna
mot söder och norr får inte belysas
Mot väg 107 ska fasaden vara uppdelad i flera olika volymer både i plan- och
höjdled samt ha entréer vända mot vägen. Arkitekturen ska vara småskalig och
fasadmaterial ska vara varierat i både kulör och struktur där homogena material,
så som plåt, ska användas sparsamt

Utförande
Endast 70 % av markytan får hårdgöras

Markens anordnande och vegetation
n1 Vegetationsridå med skogsträd och brynplantering ska

finnas
n2 Trädallé ska bevaras
n3 Marken får inte hårdgöras eller användas för parkering
n4 Trädplantering ska finnas
n5 Tät vegetationsridå med trädplantering och buskar ska

finnas

Stängsel och utfart
Utfartsförbud

Skydd mot störningar
För byggnad som placeras inom 30-50 meter från väg 112 ska minst en
utrymningväg placeras i riktning bort från vägen
Byggnader, vall eller plank ska placeras och utformas på sådant sätt att
Naturvårdsverkets riktlinjer för industribuller inte överskrids i gräns mot befintliga
bostäder
Verksamheter ska anordnas så att besvärande ljus inte når intilliggande bostäder
och allmänna vägar

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Huvudmannaskap

Huvudmannaskapet är enskilt för allmän plats

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft

Ändrad lovplikt
Marklov krävs även för fällning av träd inom område som är markerad med
bestämmelsen Träd1
Marklov krävs även för hårdgöring

Villkor för startbesked
Startbesked får inte ges för ny byggnation om bullerskydd i form av vall eller plank
krävs, förrän förrän erforderliga åtgärder har vidtagits
Startbesked får inte ges för ny byggnation förrän pumpstation har kommit till stånd
Startbesked får inte ges för ny byggnation förrän en anmälan om dagvattenrening
är prövad och godkänd, samt säkerställande av erforderlig dagvattenlösning för
aktuell etapp har kommit till stånd

Markreservat
u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar

Extra
Upplysningar

Inom planområdet finns objekt som omfattas av generellt biotopskydd enligt 7 kap.
miljöbalken. Förtydliganden av dessa objekt finns i planbeskrivningen

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

FASTIGHETSGRÄNS
TRAKTGRÄNS
RÄTTIGHETSGRÄNS
FASTIGHETSBETECKNING
SAMFÄLLIGHET

BYGGNADER, TAKENS BEGRÄNSNINGSLINJER REDOVISADE
STAKET
HÄCK
STÖDMUR
MUR/STENMUR
SLÄNT
TRAPPA

BYGGNADER, FASADLINJER REDOVISADE

SERVITUT
GEMENSAMHETSANLÄGGNING
LEDNINGSRÄTT

Serv
GA
Lr

KOMMUNGRÄNS

LÖVTRÄD

SLÄNT
TRAPPA
VÄGKANT
KANTSTEN
VATTENDRAG

NIVÅKURVOR
RUTNÄTSPUNKT

Koordinatsystem i plan: SWEREF 99 13 30
Koordinatsystem i höjd: RH 2000
Koordinatkvalitet: 50 mm
Fastighetsredovisningen aktuell: 2020-02-19

ÄGOSLAGSGRÄNS

Grundkartan upprättad: 2020-10-08

Beslutsdatum Instans

Detaljplan för

del av Kärra 1:9, Norra Varalöv

Ängelholms kommun Skåne län

Antagandehandling

Samhällsutveckling/Planenheten

Upprättad den 11 augusti 2021

Linda Svederberg
Planchef

Antagande

Laga kraft

Ritad/konstruerad av

Amelie Hillåker

PL 18-0014

Till planen hör:
Planprogram
Planbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning
Fastighetsförteckning
Samrådsredogörelse

Illustrationskarta Granskningsutlåtande

Planavgift debiteras
Planavgift debiteras ej

Amelie Hillåker
Planarkitekt

KS 2018/604

SBN 2019-158

200 m80
Skala  1:2000 (A0)
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För analys av olika möjliga scenarios jämförs detaljplanens utförande 
med ett nollalternativ.  En jämförelse med ett nollalternativ är praxis i 
miljökonsekvensbeskrivningar för att utröna och jämföra vilka konse-
kvenser som kan väntas om detaljplanen inte genomförs. Även 
ytterligare alternativa förslag är praxis i miljökonsekvensbeskrivningar 
för att utreda om detaljplanen är lokaliserad på bästa möjliga plats 
samt att analysera om detaljplanen är utförd på bästa möjliga sätt. Gäl-
lande lokalisering har kommuen tagit fram en lokaliseringsutredning 
där 12 alternativa platser utretts.

Nollalternativ
Ett nollalternativ baseras på att befintliga planer och beslut fortsätter 
att gälla för området. I Översiktsplan 2035 är området utpekat som 
slättlandskap och med den nuvarande användningen är det ett rimligt 
nollalternativ. I dag bedrivs jordbruk på fastigheten med både spann-
målsproduktion, plantskola och betesdjur. Nollalternativet innebär att 
området inte bebyggs och att det fortsätter att användas som jord-
bruksmark. 

Alternativa lokaliseringar
Planförslaget för Kärra 1:9 saknar stöd i Ängelholm kommuns Över-
siktsplan 2035 där föreslagen markanvändning är ett bibehållande av 
det befintliga slättlandskapet. För föreslagen etablering är närhet till 
infrastruktur, få störningar inom och utanför området samt möjlig-
heten till synergier avgörande vid valet av lokalisering. En jämförelse 
med 12 alternativa lokaliseringar av verksamheten har tagits fram i en 
lokaliseringsutredning. Åtta av de alternativa lokaliseringarna har kom-
munen pekat ut som platser lämplig för verksamhetsutbyggnad i Över-
siktsplan 2035. Ytterligare fyra alternativa lokaliseringar har utretts i 
anslutning till trafikplatser på E6/E20. 

För de alternativa lokaliseringarna har följande egenskaper belysts.

Bedömningskriterier

Jordbruksmark och naturvärden

Naturvärden har analyserats översiktligt och omfattar naturreservat, 
riksintresse för naturvård, både befintliga naturvärden inom området 
samt i direkta anslutningar som skulle kunna påverkas av en framtida 
exploatering.

Tillgänglighet 

Då föreslagen verksamhet kommer att generera en stor andel nya 
arbetstillfällen har platsens tillgänglighet utifrån kollektivtrafik och 
GC-vägar bedömts.

Infrastruktur

Föreslagen verksamhet kommer att vara transportintensiv vilket förut-
sätter goda anslutningsmöjligheter till det större transportvägnätet i 
detta fall fokuserat på E6/E20 och E4. Närheten till en befintlig trafik-
plats är också avgörande då det inte är ekonomiskt genomförbart att 
etablera en ny trafikplats.
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 • Områden utpekade för verksamheter i Översiktsplan 2035 samt 12 alternativa lokaliseringar. Mörkblå är 
befintliga och ljusblåa planerade.
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Planförutsättningar

De olika alternativen har olika planförutsättningar något som lyfts här, 
bland annat gällande detaljplaner, översiktsplan samt övriga styrdoku-
ment. 

Exploatering 

Under denna rubrik lyfts kriterier som berör genomförandet av den pla-
nerade exploateringen. Markens tillgänglighet och nuvarande ägoform är 
en viktig faktor för att det ska vara genomförbart. Mängden störningsmo-
ment inom området är ytterligare en viktig faktor där områden med en 
stor andel bostadsbebyggelse ställer höga krav på tex buller och skyddsav-
stånd vilket försvårar en rationell logistikverksamhet. 

Synergier 

Möjligheten till synergier med befintliga verksamheter har analyserats. 
Exempelvis samordnade transporter, lokaler och vissa funktioner som 
påverkar val av lokalisering utifrån exploatörens sida. Ur ett kommunalt 
perspektiv är det även angeläget att undvika en utspridning av handel och 
industriområden. Målsättningen är att stärka och utveckla befintliga verk-
samhetsområden.

Sammantaget är Kärra 1:9 jämförbart med samtliga alternativ och på 
flera punkter mer fördelaktigt. Det som starkt talar för alternativet är 
det logistiska läget i förhållande till befintlig infrastruktur och övriga 
verksamheter där synergier förväntas uppstå samt att det går att bygga 
ut på ett rationellt sätt då det finns få störningar inom området. För 
föreslagen etablering är dessa kriterier avgörande vid val av lokalise-
ring och utifrån detta är platsen den bäst lämpade.
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Lagskydd och plansituation

Plansituation
Området är i Översiktsplan 2035 utpekat som slättlandskap. Därmed 
saknas stöd för föreslagen markanvändning som är J1 (Lager, logistik, 
kontor) och C (centrum) Följande texter från Översiktsplan 2035 ger 
en översiktlig bild av kommunens ställningstagande gällande ny bebyg-
gelse på landsbygden och på jordbruksmark.

Planera för en förtätning i centralort och i större tätorter

 Ängelholms kommun ska planera för en förtätning i centralorten Ängel-
holm och tätorterna Hjärnarp, Magnarp/Vejbystrand, Munka Ljungby och 
Strövelstorp för att främja en hållbar utveckling. En förtätningsutredning 
håller på att tas fram för Ängelholms centralort. Detaljplaner i dessa lägen 
ska prioriteras. Ängelholms kommun ska vara försiktig med att bygga på 
åkermark, utöver de större utbyggnadsområden och utredningsområden för 
bostäder som översiktsplanen innehåller. (Sid 41)

Bebyggelse på landsbygden 

För att på ett hållbart och effektivt sätt utnyttja kommunens resurser, 
stärka och utveckla det sociala livet bör ny bebyggelse undvikas i solitära 
lägen. Det splittrar landskapet och kan hindra jord- och skogsbruksföreta-
gens drift av marken. I Ängelholms kommun åkermarken i möjligaste mån 
värnas. (Sid 82)

Gällande detaljplaner, områdesbestämmelser
Planområdet är utan gällande detaljplan.

Lagskydd

Grundläggande bestämmelser för hushållning med 
mark- och vattenområden 3 kap. MB

Jord- och skogsbruk är av nationellt betydelse, 3 kap. 4 § MB
Enligt 3 kap, 4 § MB är jord- och skogsbruk av nationell betydelse. 
Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller 
anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga sam-
hällsintressen, och om detta behov inte kan tillgodoses på ett från 
allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i 
anspråk. Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen ska så långt 
möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra ett rationellt 
skogsbruk.

• Planens konsekvenser rörande jordbruksmark diskuteras under 
Jordbruksmark.

Riksintresse för kommunikationer, 3 kap. 8 § MB

Riksintresset berör exempelvis järnväg, större väg, sjöfart farleder och 
sjöfart hamnar av nationellt intresse. Planområdet ligger i närheten av 
E6/E20 och föreslagen verksamhet är transportintensiv vilket kan 
påverka riksintresset. Riksintresset ska skyddas mot åtgärder som 
påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna.
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• Planens konsekvenser rörande riksintresse för kommunikationer 
diskuteras under Trafik och kommunikationer.

Riksintresse för totalförsvar, 3 kap. 9 § MB
Riksintresset ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra till-
komsten eller utnyttjandet av försvarets anläggningar inom riksin-
tresset. Riksintresset har i detta fallet en omgivningspåverkan i form av 
krav på hinderfrihet. Inom väderradarns influensområde kan konflikt 
med höga objekt uppstå. Alla ärenden avseende höga objekt ska skickas 
på remiss till Försvarsmakten. Vid uppförande av höga byggnadsob-
jekt, såsom master och vindkraftverk, inom riksintresse för totalför-
svaret ska Försvarsmakten kontaktas i tidigt skede vid plan- och 
bygglovärenden.

Särskilda bestämmelser om hushållning med mark 
och vatten enligt 4 kap. MB

Miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. MB

Miljökvalitetsnormer för luft

Kraven på luftkvalitet i utomhusluft bestäms i Luftkvalitetsförord-
ningen, SFS 2010:477. I förordningen finns miljökvalitetsnormer 
(MKN) för kvävedioxid och kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, 
ozon, bensen, partiklar (PM10 och PM2,5), bens(a)pyren, arsenik, 
kadmium, nickel och bly. Vid planering, planläggning och tillstånds-
prövning ska kommuner och myndigheter iaktta gällande miljökvali-
tetsnormer enligt 5 kap. 3 § miljöbalken.

Miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten
Vattenmyndigheten har ställt upp miljökvalitetsnormer, MKN, för yt- 
och grundvatten för landets så kallade vattenförekomster, enligt 5 kap. 
miljöbalken och 4 kap. förordning (2004:660) om förvaltning av kvali-
teten på vattenmiljön. Planområdets dagvatten rinner mot vattenföre-
komsten Vegeån och det är viktigt att föreslagen exploatering inte 
påverkar miljökvalitetsnormen negativt.

Skydd av områden enligt 7 kap. MB

Biotopskydd, 7 kap. 11 § MB
Sådana mark- eller vattenområden som anges i Förordning 
(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.  omfattas av 
generellt biotopskydd enligt 7 kap. 11 § första stycket miljöbalken. 
Det gäller bland annat åkerholmar, vattensamlingar i jordbruksmark, 
och alléer. Länsstyrelsen prövar frågor om dispens och får besluta om 
de åtgärder som behövs för att vårda områdena. I vissa fall finns även 
utpekade gränsbestämda biotopskyddsområden: Skogsstyrelsen får 
inom områden som omfattas av bestämmelserna i Skogsvårdslagen i 
det enskilda fallet besluta att ett sådant särskilt skyddsvärt mark- eller 
vattenområde som anges i bilaga 2 ska utgöra ett biotopskyddsområde. 
Skogsstyrelsen får besluta om de åtgärder som behövs för att vårda ett 
sådant biotopskyddsområde. Inom ett biotopskyddsområde får man 
inte bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada natur-
miljön.
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• Planens konsekvenser rörande biotopskydd diskuteras under 
Naturmiljö.

Strandskydd, 7 kap.13-15 §§ MB
Vid hav, sjöar och vattendrag gäller generellt strandskydd som omfattar 
land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen. Strand-
skyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemans-
rättslig tillgång till strandområden, och bevara goda livsvillkor för 
djur- och växtlivet på land och i vatten. 

Artskyddsförordningen
Två arter (Gul Sparv och Röd Glada) som är skyddade enligt 4 § art-
skyddsförordningen har noterats inom utredningsområdet. Förutom 
att arterna är fridlysta så är det också förbjudet att skada eller förstöra 
djurens fortplantningsområden eller viloplatser, samt att avsiktligt 
störa, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, övervintrings- 
och flyttningsperioder. En art (mindre vattensalamander) som är 
skyddad av 6§ artskyddsförordningens har noterats i utredningsom-
rådet. Två arter (Storrams och Gullviva) som är skyddad av 9§ art-
skyddsförordningens har noterats i utredningsområdet. Artskyddet 
gäller alltid, även inom områden som omfattas av detaljplan. Planför-
slagets påverkan på de skyddade arterna har undersökts och redovisas 
under Naturmiljö.

Skydd enligt kulturmiljölagen, KML

Fornlämningar
I Ängelholms kommun finns fornlämningar från varierande tidsålder 
bl.a. hällristningar, gravfält och fornborgar. Fornminnen skyddas i 
enlighet med 2 kap. Kulturmiljölagen (KML; 1988:950). Ingrepp eller 
annan förändring kräver Länsstyrelsens tillstånd. Ingrepp i närheten 
kräver troligen arkeologisk förundersökning.

Förenlighet med Miljöbalkens och PBL:s hänsyns- 
och hushållningsregler
Förslaget kan enligt MKB anses förenligt med 2 och 3 kap. miljö-
balken i det avseende att det inte medför skada eller olägenhet av 
väsentlig betydelse för människors hälsa eller säkerhet. 

När det gäller val av plats föreskriver 3 kap. 1§ MB och 2 kap. 2§ PBL 
att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som 
områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och 
behov. Planområdet har ett strategiskt läge i förhållande till E6/20 och 
områdets storlek ger det goda förutsättnignar för denna typ av ytkrä-
vande verksamhet.  
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Del 2 Konsekvensbedömningar
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För bedömning av konsekvenser har flera underlagsrapporter tagits fram 
specifikt för MKB-arbetet. Dessa rapporter ligger till grund för bedöm-
ningarna i denna rapport.

Konsekvensskala
Konsekvenser har bedömts från noll till fyra för såväl positiva som 
negativa konsekvenser. Skalan av konsekvenser relaterar till det värde 
som berörs, men också till miljöpåverkans relation till miljökvalitets-
normer, nationella riktvärden, gränsvärden och miljömål.

Bedömning av risker
För bedömning av risker analyseras sannolikheten för att en händelse 
kan ske i en tregradig skala; stor risk, måttlig risk och liten risk. Risken 
multipliceras sedan med konsekvensen av att händelsen inträffar. Av 
detta fås en risknivå:

Sannolikhet X Konsekvens = Risknivå

Risknivåerna delas in i tre olika grupper: acceptabel risknivå, risk som 
bör åtgärdas och risk som måste åtgärdas.

Sannorlikhet Konsekvens Risknivå

1 = Liten risk 4= Mycket stora 8-12 = Risk måste åtgärdas

2 = Måttlig risk 3= Stora 5-7 = Risk bör åtgärdas

3 = Stor risk 2= Märkbara 1-4 = Acceptabel risknivå

1= Små

Osäkerhet i bedömningarna
Konsulten anser att underlaget till bedömningarna varit god då sär-
skilda underlagsrapporter tagits fram specifikt inför detaljplaneför-
slaget. Osäkerheten i bedömningarna ses som låg.
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+ 4 Mycket stora 
positiva konsekvenser

Betydande förbättrande påverkan 
på högsta/högt naturvärde (SIS 
klass 1 och 2) nationellt eller 
regionalt värdefulla objekt.

Bidrar tydligt till att förbättra 
nuvarande överskridna MKN, 
rikt- och gränsvärden.

Bidrar tydligt till att utveckla 
hållbarhetsprestanda för regionen 
eller nationen i någon aspekt, eller 
för kommunen i flera betydande 
aspekter.

+ 3 Stora positiva 
konsekvenser

Begränsad positiv påverkan på 
högsta/högt naturvärde (SIS klass 
1 och 2) nationellt eller regionalt 
värdefulla objekt, eller betydande 
positiv påverkan på kommunala 
värden och påtagliga naturvärden 
(SIS klass 3).

Bidrar till att förbättra nuvarande 
överskridna MKN, rikt- och 
gränsvärden.

Bidrar tydligt till att utveckla 
hållbarhetsprestanda för 
kommunen i någon betydande 
aspekt, eller för stadsdelen eller 
kommundelen i flera betydande 
aspekter.

+ 2 Märkbara positiva 
konsekvenser

Liten positiv påverkan på högsta/
högt naturvärde (SIS klass 1 och 
2), nationellt eller regionalt 
värdefulla objekt eller begränsad 
påverkan på påtagliga naturvärden 
(SIS klass 3) och kommunala 
värden eller omfattande påverkan 
på visst naturvärde (SIS klass 4)
och lokala värden. 

Förbättrar delvis nationella MKN, 
rikt- eller gränsvärden.

Bidrar tydligt till utveckling av 
hållbarhetsprestanda för 
stadsdelen eller kommundelen i 
någon betydande aspekt, eller för 
stadsdelen eller kommundelen i 
mindre betydande aspekter.

+1 Små positiva 
konsekvenser

Liten positiv påverkan på påtagliga 
naturvärden (SIS klass 3) och 
kommunala värden, eller mindre 
konsekvenser för visst naturvärde 
(SIS klass 4) och lokala värden.

Uppfyller MKN och nationella rikt- 
och gränsvärden, men kan på ett 
icke betydelsefullt sätt förbättra
aspekter av dessa.

Bidrar i någon mån till utveckling av 
hållbarhetsprestanda för 
stadsdelen, kommundelen eller helt 
lokalt.

+/- 0 Inga eller 
obetydliga 
konsekvenser

Inga påvisbara effekter eller 
konsekvenser som saknar 
betydelse för de kända värdena.

Inga påvisbara effekter eller 
konsekvenser som saknar 
betydelse för de kända värdena.

Inga påvisbara effekter eller 
konsekvenser som saknar 
betydelse för 
hållbarhetsprestandan.

- 1 Små negativa 
konsekvenser

Liten negativ påverkan på påtagliga 
naturvärden (SIS klass 3)och 
kommunala värden, eller mindre 
konsekvenser för visst naturvärde 
(SIS klass 4) och lokala värden. 

Uppfyller MKN och nationella 
rikt- och gränsvärden, men kan på 
ett icke betydelsefullt sätt motverka 
aspekter av dessa.

Försämrar i någon mån hållbar-
hetsprestanda för stadsdelen, 
kommundelen eller helt lokalt.

- 2 Märkbara negativa 
konsekvenser

Liten negativ påverkan på 
riksobjekt eller värden av regionalt 
intresse eller begränsad påverkan 
på värden av kommunalt intresse 
eller omfattande påverkan på större 
lokala värden.

Uppfyller MKN, men inte i alla dess 
aspekter. Uppfyller huvudsakligen 
nationella rikt- eller gränsvärden, 
men inte i alla dess delar eller 
avseenden.

Försämrar tydligt hållbarhetspres-
tanda för stadsdelen eller 
kommundelen i någon betydande 
aspekt, eller för stadsdelen eller 
kommundelen i mindre betydande 
aspekter.

- 3 Stora negativa 
konsekvenser

Begränsad negativ påverkan på 
högsta/högt naturvärde (SIS klass 
1 och 2) nationellt eller regionalt 
värdefulla objekt, eller betydande 
påverkan på kommunala värden 
och påtagliga naturvärden (SIS 
klass 3)

Riskerar att överskrida miljökvali-
tetsnormer eller nationella rikt- eller 
gränsvärden för miljö.

Försämrar tydligt hållbarhetspres-
tanda för kommunen i någon 
betydande aspekt, eller för 
stadsdelen eller betydande 
aspekter.

- 4 Mycket stora 
negativa konsekvenser

Betydande negativ påverkan på 
högsta/högt naturvärde (SIS klass 
1 och 2), nationellt eller regionalt 
värdefulla objekt.

Överskrider tydligt miljökvalitets-
normer eller nationella rikt- eller 
gränsvärden för miljö.

Försämrar tydligt hållbarhetspres-
tanda för regionen eller nationen i 
någon aspekt, eller för kommunen i 
flera betydande aspekter.
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Enligt Sveriges miljömål med tillhörande etappmål för biologisk mång-
fald, som är beslutade av regeringen, finns det flera mål som rör eko-
systemtjänster eller kan kopplas till ekosystemtjänster. Vad gäller 
ekosystemtjänster och miljökonsekvensbeskrivningar finns särskilt ett 
etappmål under biologisk mångfald som är av vikt för ekosystem-
tjänster;

Den biologiska mångfaldens och ekosystemtjänsternas värden; 
Senast år 2018 ska betydelsen av biologisk mångfald och värdet av eko-
systemtjänster vara allmänt kända och integreras i ekonomiska ställ-
ningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i samhället där 
så är relevant och skäligt.

Eftersom miljökonsekvensbeskrivningar är ett viktigt beslutsunderlag i 
detaljplaneprocessen är det viktigt att ekosystemtjänster integreras i 
denna typ av utredningar.

Vad är ekosystemtjänster
Ekosystemtjänsterna kan beskrivas som den praktiska eller tekniska 
nytta som samhället kan erhålla från de naturliga och de kultiverade 
ekosystemen. De delas ofta in i producerande tjänster, reglerande 
tjänster och kulturella tjänster samt understödjande tjänster.

Nedan presenteras vilka tjänster som bedömts relevanta för planen 
samt hänvisningar till var i MKB-rapporten dessa analyseras.

Producerande tjänster
För den aktuella planen är produktion av livsmedel på jordbruksmark 
samt skogsbruk relevanta, vilka analyseras under Areella näringar.

Reglerande tjänster
För den aktuella planen bedöms rening och reglering av vatten som 
relevant, vilket integreras i bedömningen av påverkan genom dagvatten 
under Klimatanpassning.

Planens konsekvenser för återföring av närsalter, pollinering och skade-
reglering diskuteras under Areella näringar.

Understödjande tjänster
Biologisk mångfald och ekosystemens resiliens behandlas under Natur-
miljö

Producerande tjänster
• Till de producerande brukar räknas 

bl.a.: Produktion av livsmedel och 
medicinalväxter, bioenergi, skogsråvaror 
som virke, pappersmassa och bioenergi 
samt produktion av dricksvatten.

Reglerande tjänster
• Till de reglerande räknas bl.a.: 

Pollinering genom insekter, frösprid-
ning, omsättning av avfall och avlopp 
med återföring av närsalter, rening av 
vatten, flödesutjämning av regn- och 
smältvatten, luftrening, luftväxling av 
stadsluft (”stadsbris”).

Kulturella tjänster
• Till de kulturella brukar räknas bl.a. 

hälsoaspekter från naturrekreation, 
fritidsupplevelser, estetiska värden, 
undervisning och kunskap, tysta 
områden. 

Understödjande tjänster
• Till de understödjande tjänsterna räknas  

bl.a. biologisk mångfald, storskaliga 
vatten- och näringscykler, jordformation 
och fotosyntes.

Landskapsbild som kulturell 
ekosystemtjänst 
• En tilltalande landskapsbild rymmer ofta 

kulturella ekosystemtjänster. Vackra 
utblickar, möjligheten att uppleva 
årstidsvariationer och upplevelsen av 
kulturlandskap ger både hälsa, 
fritidsupplevelser och estetiska värden. 
Storslagna vyer och upplevelsen av tyst 
och till synes orörd natur ger andlig och 
intellektuell inspiration hos många.
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Beskrivning av värden för areella näringar grundas på:

 • Jordbruksmarksanalys (Ekologigruppen 2019)
 • Översiktsplan 2035
 • Planbeskrivning, Kärra 1:9 (Ängelholm kommun 2021)

Areella näringar i nuläget

Jordbruk
Varje år minskar arealen brukad jordbruksmark, en utvecklingstrend 
som har pågått under en lång tid. Den största delen av denna minsk-
ning utgörs av igenväxning av åker- och betesmarker i Norrland och 
södra Sveriges skogsbygder. Störst exploatering av jordbruksmark 
inkluderande byggnader, vägar och järnvägar har enligt en analys av 
Jordbruksverket för åren 2011-2015 skett i Skåne (Jordbruksverket 
rapport 2017:5). I Ängelholms kommun har enligt samma studie 21,4 
ha jordbruksmark exploaterats, vilket utgör ca 0,11 procent av kom-
munens jordbruksmark. Andelen jordbruksmark som exploaterats i 
hela Skåne under samma period är 0,13%.  Analysen görs vart 5e år 
och rapporten för perioden 2016-2020 finns därmed inte framtagen 
ännu.

Under 2019 och 2020 arbetar Jordbruksverket, Boverket, länsstyrel-
serna och HaV med ett projekt för att se hur man kan klassificera jord-
bruksmark. Den 10-gradiga skala som använts under lång tid bedöms 
ha många brister och vara inaktuell. Exploatering av jordbruksmark 
påverkar förutom natur- och kulturvärden även produktionsförmågan 
på ett påtagligt sätt. Exploateringens nya markanvändning, tryckskador 
på marken och bortschaktning av matjordslagren gör att marken svår-
ligen kan återställas till produktiv jordbruksmark. Ur ett produktions-
perspektiv blir bortfallet särskilt allvarligt när det rör sig om den allra 
bördigaste åkermarken. Ianspråktagande av jordbruksmark innebär 
alltid en negativ miljökonsekvens.

Fastigheten Kärra 1:9 ligger inom ett område med förhållandevis pro-
duktiv åkermark. Fastigheten består till största del av åkermark med 
inslag av bete. 

Reglerande ekosystemtjänster

Återcirkulering av näringsämnen
Möjlighet finns att nyttja jordbruket inom planområdet för återcirku-
lering av närsalter, såsom fosfor, men i dagsläget används varken röt-
slam eller kompost på detta sätt. 

Pollinering och skadereglering

Det varierade landskapet som uppstår i och med åkerholmar och bryn-
miljöer innebär goda förutsättningar för pollinerare, såsom bin och 
andra insekter, i jordbruket. Eftersom åkerholmar och brynmiljöer 
även gynnar jordbrukets skadedjursbekämpare, såsom fåglar, fladder-
möss och groddjur, bedöms förutsättningarna för skadereglering inom 
jordbruket vara god. 
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Jordbruk

-4, Stora negativa konsekvenser väntas för jordbruket då all mark tas i anspråk.

Planförslaget medför att jordbruksmark blir ianspråkstagen för utveck-
ling av ett större verksamhetsområde. Möjligheterna att efter en sådan 
utveckling nyttja marken för jordbruksändamål bedöms som ekono-
miskt orimlig och åtgärden blir därmed irreversibel. 

Konsekvenser för reglerande tjänster

Återcirkulering av näringsämnen
-2 Betydliga konsekvenser då möjligheten att nyttja ekosystemtjänsten i ett senare skede 
försvinner. 

Om jordbruksmarken inom planområdet läggs ned kommer marken 
inte längre vara omedelbart tillgänglig för återcirkulation av närings-
ämnen.

Pollinering och skadereglering
-1 Små negativa konsekvenser. 

Bebyggelse kommer att ta de långa läplanteringarna i anspråk. Grön-
området runt Kärra gård blir bevarat och avsatt som naturmark i 
detaljplanen. Sammantaget blir konsekvenserna små och negativa.  

Planens konsekvenser i relation till lagskydd

Jord och skogsbruk av nationell betydelse enligt 3 kap. 4 § MB
I 3 kap miljöbalken regleras de grundläggande bestämmelserna för hus-
hållning med mark och vatten och i 1 § anges att ”Mark- och vatten-
område skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är 
mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande 
behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från 
allmän synpunkt god hushållning”. I samma kapitel anges vidare ”sär-
skilda markanvändningsintressen” och i 4 § utpekas jord- och skogs-
bruket som ett nationellt intresse och att ”brukningsvärd 
jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar 
endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och 
om detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt till-
fredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk”. 

Förslag till åtgärder

Förlust av jordbruksmark bör ställas i relation till andra pågående 
projekt och detaljplaner inom kommunen. Detta för att säkerställa att 
inte alltför omfattande produktiva markytor tas i anspråk. Särskillt 
viktigt blir detta vid en aktualisering av översiktsplanen.

Konsekvenser av nollalternativ
Nollalternativet innebär att marken inom detaljplanen kommer att 
även fortsättningsvis brukas. 

Areella näringar som ekosys-
temtjänster 
• De areella näringarna rymmer flera olika 

ekosystemtjänster. Jordbruk, skogsbruk 
och fiske hör till de producerande 
ekosystemtjänsterna, medan 
funktioner som är knutna till dessa 
näringar bidrar med att bland annat 
höja kvaliteten på eller avkastningen 
från dem. Exempel är återcirkulering av 
näringsämnen samt pollinering och 
skadereglering som klassas som 
reglerande ekosystemtjänster.

• De ekosystemtjänster som är knutna till 
areella näringar är helt nödvändiga för 
att dessa näringar ska kunna fungera.  
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Beskrivning av värden för landskapsbild grundas på Landskaps-
bildsanalys, (Ekologigruppen 2020) och skisser framtagna av JKAB 
2020-04-16

Landskapsbilden i nuläget
Landskapsbilden inom och runt omkring Kärra 1:9 domineras av 
öppna och långa siktlinjer över ett böljande jordbrukslandskap. Trädri-
dåer, åkerholmar och vattendrag delar in landskapet i mindre frak-
tioner och tillför en intressant variationsrikedom. Från väg 107 finns 
en allé som leder ner till Kärra gård som idag är en mindre ö mitt i ett 
öppet produktionslandskap. Nordost och öster om planområdet finns 
dock etablerade verksamheter som påverkar landskapsbilden om 
aktuell fastighet studeras i ett större landskapssammanhang.

Konsekvenser av föreslagen plan
Det planerade verksamhetsområdet kommer att medföra en total förändring av landskaps-
bilden. Skalan på etableringen kommer att påverka upplevelsen inte bara inom området och 
i direkt anslutning utan även på längre avstånd. 

När planområdet är fullt utbyggt försvinner samtliga siktlinjer genom 
området. Den tidigare markanvändningen och platsens historia blir 
inte längre läsbar i området. Planen medger byggnader upp till 36m 
för delar av området. Byggnader av den storleken finns inte idag i 
området och kommer synas på långt håll. Sett från väg 112 och 107 
kommer den nya bebyggelsen nära vägen. Utformning och gestaltning 
blir viktiga faktorer som påverkar upplevelsen av området. Planens 
krav på vegetationsridåer mot söder kan hjälpa till att minska domi-
nansen av verksamhetsområdets intrång i landskapet söderifrån men 
det kommer fortfarande vara avvikande. Konsekvenserna av planen blir 
stora och bedöms medföra en förändring av landskapsbilden men ges 
inte en siffra som övriga områden. Upplevelsen av förändringen är sub-
jektiv och beroende av hur betraktaren anser att Ängelholm ska 
utvecklas. För boende och människor som passerar förbi området till 
vardags, alternativt för rekreation blir det mest sannolikt en stor 
negativ förändring. 

 

Förslag till åtgärder
 • Utforma verksamhetslokaler så att de minskar påverkan av landskaps-
bilden baserat på framtaget gestaltningsprogram.

 • Säkerställa att föreslagna planteringar mot söder verkställs.

Konsekvenser av nollalternativ
Nollalternativet innebär att landskapsbilden precis som idag karaktäri-
seras av jordbrukslandskapet och landskapsbilden förändras utifrån 
produktionens olika cykler. 
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Beskrivning av värden för naturmiljö grundas på:

 • Naturvärdesinventering, Ekologigruppen, 2021
 • Platsbesök
 • Planbeskrivning, Kärra 1:9 (Ängelholms kommun 2021)

Naturvärden i nuläget
En naturvärdesinventering har tagits fram som omfattar hela fastig-
heten i samrådsskedet sedan dess har planområdet minskat i omfatt-
ning, se karta nedan. Fastigheten består sedan en lång tid tillbaka av 
åkermark och betesmark. Det finns även mindre partier med skogs-
dungar, småvatten, trädridåer, buskmark och alléer. Två objekt med 
höga naturvården, två objekt med påtagliga naturvärden och fem 
objekt med visst naturvärde har urskilts.

Högt naturvärde – naturvärdesklass 2 

I denna klass bedöms varje område vara av särskild betydelse för att 
upprätthålla biologisk mångfald på regional eller nationell nivå. I 
inventeringsområdet har två objekt med högst naturvärde (klass 2) 
påträffats. Totalt täcker värdeklassen en yta av 0,48 ha. 
Objekt 2 utgör en deponiplats för en gammal almallé som togs bort i 
östra delen av inventeringsområdet kring sekelskiftet. I objektet ligger 
därför en stor mängd, solexponerade, grova almlågor som omges av 
täta buskage och brännässlor. En snabb undersökning av två lågor 
resulterade i flertalet bokoxar Dorcus parallelipipedus och den rödlistade 
arten större sågsvartbagge Uloma culinaris. Det är sannolikt att det 
finns ytterligare, vedlevande naturvårdsarter varför objektet hamnar i 
naturvärdesklass 2, högt naturvärde. Objektet bedöms ha ett påtagligt 
artvärde (potentiellt ännu högre) och ett visst biotopvärde. Objektet är 
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beläget strax utanför planområdetgränsen och hanteras inte vidare i 
MKBn.

Objekt 7 är en ädellövdunge med flertalet grova träd, jätteträd och 
hålträd av bok, skogsek, ask och skogslönn. Bland trädslagen finns 
även skogslind, vårtbjörk, sälg och asp. Buskskiktet består av bland 
annat grov fläder. Död ved förekommer tämligen allmänt, främst i 
form av grova lågor av ädellöv. Fältskiktet domineras av kvävegynnade 
arter. Epifytfloran är ganska artrik med bland annat guldlockmossa 
Homalothecium sericeum, gul porlav Pertusaria flavida, hagelporlav Per-
tusaria coccodes och lönnlav Bacidia rubella. Objektet erbjuder goda 
förutsättningar för ved- och mulmlevande insekter och en fördjupad 
artinventering av denna organismgrupp hade sannolikt resulterat i fler-
talet naturvårdsarter. Objektet bedöms ha ett påtagligt artvärde och ett 
påtagligt biotopvärde med en biotop som är regionalt sällsynt. 

Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3 

I denna klass bedöms inte varje objekt behöva vara av betydelse för 
biologisk mångfald på varken regional, nationell, eller global nivå, men 
bedöms vara av särskild betydelse för att den totala arealen av dessa 
områden ska kunna bibehållas. I inventeringsområdet har två objekt 
identifierats.

Objekt 4 är en relativt grund damm, strax utanför planområdet som 
till stora delar är täckt med gäddnate. Längs strandkanterna växer 
bland annat starr och buskage med viden. Dammen har ett rikt 
insektsliv med bland annat flertalet arter trollsländor, flicksländor och 
jungfrusländor. Håvning (vid flera tillfällen) har resulterat i olika 
sländelarver, dykare samt mindre vattensalamander. Liten vattensala-
mander upptagen med lekbestyr observerades också från strandkanten 
i mitten på maj. Kring dammen växer klena träd av främst björk med 
ett sparsamt fältskikt av smalbladiga gräs. Objektet är beläget strax 
utanför planområdetgränsen.

Objekt 6 består av en skogsdunge med bok, lind, björk och hästkas-
tanj. Död ved förekommer sparsamt i form av lågor och klenved samt 
död fläder. I östra delen längs skogsvägen finns en allé med fem grova 
träd av hästkastanj. Bland naturvårdsarterna noterades bland annat 
lönnlav (på tysklönn), gullviva och storrams. 

Visst naturvärde – naturvärdesklass 4 

Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna naturvärdesklass 
behöver inte vara av betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald 
på regional, nationell eller global nivå, men det är av betydelse att den 
totala arealen av dessa områden bibehålls eller blir större samt att deras 
ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras. I värdeklassen finns 
objekt med näringspåverkad gräsmark (objekt 1 som i det reviderade 
planförslaget är utanför planområdet), deponiplatser (objekt 3 som i 
det reviderade planförslaget är delvis utanför planområdet), åkerhol-
mar, buskmark och igenväxningsmark (objekt 5, objekt 8) samt en allé 
(objekt 9). Gemensamt för dessa är att de har ett visst biotopvärde och 
ett lågt till visst artvärde.

Skyddsvärda arter

I samband med naturvärdesinventeringen påträffades 29 naturvårds-
arter på fastigheten. Bland dem är fyra rödlistade arter. (tabell 2). En 
av dessa är nära hotad (NT), en sårbar (VU), en starkt hotad (EN) 

Faktaruta naturvärde
Bedömning av ett områdes naturvärde 
utgår ifrån naturtyper, till exempel 
hällmarkstallskog, alsumpskog eller 
torräng, samt naturtypens sällsynthet och 
hot mot naturtypen. Vidare undersöks 
förekomst av viktiga ekologiska strukturer 
och funktioner, såsom gamla träd, 
hålträd, död ved, blockig mark, naturlig 
strand, och våtmarker med intakt 
hydrologi. Skyddsvärda arter och 
värdearter eftersöks. Dessa kan vara 
hotade arter eller arter som signalerar 
lång kontinuitet, till exempel att det vuxit 
skog på platsen under mycket lång tid.

Naturvärdesområden delas in i följande 
klasser:
1. Högsta naturvärde, motsvarande 
nationellt naturvärde.
2. Högt naturvärde, motsvarande 
regionalt naturvärde.
3. Påtagligt naturvärde, motsvarande 
kommunalt naturvärde.
4. Visst naturvärde, motsvarande lokalt 
naturvärde.

Övrig naturmark betraktas som 
vardagsnatur utan påtagliga naturvärden. 
Detta betyder dock inte att sådan 
naturmark helt saknar värde. Till 
exempel kan det vara värdefullt som en 
del av ekologiska spridningssamband, 
eller för olika ekosystemtjänster.

Naturmiljö som ekosystemtjänst
• De flesta ekosystemtjänster som rör 

biologi kan klassas som understöd-
jande ekosystemtjänster, exempel-
vis biologisk mångfald och fotosyntes. 

• Biologisk mångfald är tätt sammanlän-
kat med de reglerande ekosystem-
tjänsterna pollinering och skaderegle-
ring, som beskrivs närmare under 
Jordbruksmark. 

• En förutsättning för biologisk mångfald 
är förekomst av värdefulla naturområ-
den, och ett sätt att bevara mångfalden 
är att värna om skyddsvärda arter och 
ekologiska samband.

• Bland de reglerande ekosystemtjäns-
terna finns också luftrening, luftväxling 
och skuggning.
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och en tillhör den högsta hotkategorin akut hotade arter (CR).Röd-
listan har dock ingen juridisk status, vilket innebär att arterna inte har 
något egentligt skydd. Fem av arterna är skyddade enligt svensk lag i 
artskyddsförordningen (tabell 1). Dessa arter är gulsparv, röd glada, 
mindre vattenslamander, gullviva och storrams. Storrams är dock frid-
lyst enbart i Värmlands län. Artskyddet gäller alltid, även inom 
områden som omfattas av detaljplan.

Biotopskydd

Inom planområdet har två biotopskydd urskilts.

1. I östra delen mellan Kärragård och Helsingborgsvägen finns en lind-
allé med klena träd, 20–30 cm i diameter samt ett tiotal, något grövre 
träd av kaukasisk vingnöt. Strukturen omfattas av biotopskydd allé.

2. I skogspartiet som ligger i anslutning till Kärragård finns en rad med 
fem grova träd av hästkastanj. Dessa står längs en grusväg och omfattas 
av biotopskydd allé.

Strax utanför planområdet finns ytterligare två biotopskyddsområden.

3. I västra delen finns en vattensamling som från början (90-talet)
anlades som en bevattningsdamm och som numer har naturaliserats. 
Enligt handledningen för småvatten och våtmark i jordbruksmark 

Skyddsvärda arter och värdearter
Skyddsvärda arter är arter som är hotade 
till sin existens i Sverige, och som finns 
upptagna i den svenska rödlistan 
(Artdatabanken, SLU). Det är också arter 
som är fridlysta och upptagna i 
artskyddsförordningen, vilken samlar 
arter som finns med i olika EU-direktiv. 
Värdearter utgör arter som indikerar 
artrika och värdefulla naturmiljöer, till 
exempel skogliga nyckelbiotoper, 
värdefulla ängs- och betesmarker och 
våtmarker med intakt hydrologi.

Svenska rödlistan, länk:
http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-
och-projekt/artdatabanken/rodlistan/

Artskyddsförordningen, länk:
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/
Artskyddsforordning-2007845_sfs-
2007-845/

Ekologiska spridningssamband 
• Organismers spridningsmöjligheter 

mellan en viss naturtyp. Ett spridnings-
samband bedöms finnas när områden 
av liknande naturtyp ligger inom ett 
möjligt spridningsavstånd. Begreppet 
konnektivitet används ibland för att 
beskriva ett fungerande utbyte av arter 
mellan områden spridda i landskapet. 

• Motsatsen är fragmentering, när ett 
landskap och dess naturtyper blir så 
uppdelat, och avstånden mellan 
lämpliga livsmiljöer så långa, att det 
påverkar spridningen av arter. 
Fragmenteringens effekter på biologisk 
mångfald finns beskriven i rapporten 
(Jordbruksverket, 2005). 

• Spridningsförmågan är olika för olika 
arter, och till stora delar okänd för 
många grupper. För de flesta vanliga 
arter är spridningsförmågan god, 
medan det för arter som specialiserat 
sig på en specifik livsmiljö ofta kan vara 
betydligt sämre.

Tabell 2, Rödlistade arter

Tabell1 Artskyddsförordningen
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(Naturvårdsverket 2014) anges att dammar som har anlagts med syftet 
att användas för bevattningsändamål inte omfattas av det aktuella bio-
topskyddet eftersom det regelbundet töms på vatten. Men Länssty-
relsen anser i detta fall att bevattningsdammen nu har utvecklats till 
någonting annat (vattensamling med vattenvegetation, strandskog och 
groddjur) varför biotopskyddet för småvatten i jordbruksmark bör 
gälla. 

4. I norra delen rinner ett rätat vattendrag genom en bård av igenväxt-
ningsmark. Diket omfattas av biotopskydd inom ramarna för små 
vatten och våtmark i jordbruksmark. 

Konsekvenser av föreslagen plan

Ekologisk känslighet

Förenklat sett kan man säga att ett områdes naturvärden beror på hur 
länge en miljö har fått bestå. Utifrån detta resonemang går det att 
översätta ungefär hur lång tid det tar för ett område att utveckla de 
olika naturvärdesklasserna i en naturvärdesbedömning. 

Generellt kan sägas att områden med lägre naturvärden inom området 
kan återskapas inom andra delar av området. Utveckling av höga 
naturvärden förutsätter dessutom en väl fungerande grön infrastruktur. 
Om arter inte kan sprida sig så utvecklas inte mångfalden i samband 
med tiden. 

Värdefulla och grova träd som finns inom utredningsområdet utgör en 
viktig bas för den nya/tillkommande grönstrukturen om delar av områ-
det i ett senare skede skulle bebyggas. Lägre naturvärden som går 
förlorade vid en eventuell bebyggelse kan kompenseras för genom att 
skapa nya, likartade naturmiljöer i den nya bebyggda strukturen eller i 

Principer för ekologisk kompensation
Idag finns inget generellt lagkrav att kompensera för förluster av naturvärden vid exploatering. Ett antal kommuner runt om i 
Sverige arbetar ändå aktivt med frivilliga kompensationsåtgärder där exploatörer och kommun kommer överens om lämpliga 
åtgärder. För att krav på exploatörer ska vara likartade runt om i landet och att kompensation ska leda till att stoppa förluster 
av naturvärden har Ekologigruppen tagit fram förslag till principer för ekologisk kompensation. Dessa baseras på den 
standard som tagits fram av BBOP (Business and Biodiversity Offsets Programme, BBOP 2013).

Använd balanseringsprincipen - Tillämpa balanseringsprincipen (skadelindringshierarkin) för alla relevanta ekosystem-
tjänster vid exploatering i tätbebyggt område. Detta innebär att kompensation tillämpas först efter att man vidtagit lämpliga 
åtgärder för att undvika, minimera, så långt det är praktiskt möjligt, och återställa skador på utpekade ekosystemtjänster.

Allt kan inte kompenseras - Vissa värden tar så lång tid att utveckla eller kräver speciella förhållanden för att utvecklas. 
Vissa värden kan också vara väldigt ovanliga. Dessa bör därför bevaras och inte ersättas.

Beakta värden i landskapsskala – För att ersätta ett naturvärde med en annan typ av naturvärde (ex. äng mot våtmark) 
bör en behovsanalys genomföras på översiktlig/strategisk nivå. Genom att anlägga den typ av naturvärde som det finns 
störst behov av kan kompensationsåtgärder leda till en positiv effekt på landskapsskala.

Värden ska bestå över tid - Kompensationsåtgärdernas utformning och genomförande ska omfatta skötsel, uppföljning, 
och utvärdering. Kompensationens varaktighet bör minst motsvara varaktigheten på det intrång den kompenserar för. För 
detta krävs att åtgärderna garanteras finnas kvar på en viss plats och att en skötsel som utvecklar/bevarar värdena genom-
förs över tid.

Nettoförluster ska inte uppstå - En detaljerad analys av situationen före och efter en exploatering ska genomföras. Om 
det finns färre värden efter exploatering (skada) måste åtgärder utföras för att motverka att en nettoförlust uppstår.

Säkerhetsfaktorer - Kompensationens storlek (i yta eller pengar) behöver justeras efter hur lång tid det tar innan värden 
återskapas och hur stor risken är att åtgärderna misslyckas. Detta genomförs för att garantera att tillräckliga åtgärder 
genomförs för att en nettoförlust inte ska uppstå.
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intilliggande områden. Högre naturvärden, särskilt sådana värden som 
är knutna till exempelvis gamla träd och skogsmiljöer med lång 
kontinuitet går som regel inte att återskapa eller kompensera för och 
bör inte bebyggas. Dessa miljöer är mycket känsliga för ingrepp där 
uppkommen skada på naturvärdena bedöms vara irreversibel. 

Konsekvenser för värdefulla naturområden
Området (nr 7) med högt naturvärde har fått användningen natur i 
plankartan samt att marklov krävs för att fälla träd med en brösthöjd-
diameter över 40cm. Det samma gäller för område nr 6 som har påtag-
ligt naturvärde. 

Konsekvenser i relation till lagskydd

Biotopskydd
Planområdets alléer, åkerholmar och diken (småvatten i odlingsland-
skap) samt stenmur omfattas av generellt biotopskydd enligt 7 kap. 11 
§ miljöbalken. Två biotoper inom planområdet berörs av föreslagen 
plan en trädrad och en trädallé. För att ersätta och kompensera för för-
lorad biotop (två träd) så kommer en ny trädrad att planteras inom 
planområdet. Trädraden ska bestå av minst 10 träd och planeras att 
placeras norr om en av dagvattendammarna inom naturmark. Dispens 
från biotopskyddet är sökt och beviljat för detta ingrepp under förut-
sättningen att föreslagna kompensationsåtgärder vidtas. Trädraden som 
också berörs har förlagts med bestämmelsen natur med enskilt huvud-
mannskap och bedöms därmed inte påverkas negativt av planförslaget.

Artskyddsförordningen

För att förbuden i ASF inte ska utlösas behöver det säkerställas att 
arternas bevarandestatus inte påverkas negativt av projektet. Kom-
munen har haft samråd med länsstyrelsen där åtgärder identifierats 
som kan säkerställa att så kallad ”ekologisk kontinuitet” kan kvarstå i 
området för dessa arter, det vill säga att det finns fungerande livs- och 
fortplantningsmiljöer. Därmed behöver inte dispens sökas. 

Konsekvenser av plan
0, Små till inga konsekvenser för naturmark förutsatt att föreslagna åtgärder genomförs.

Förslag till åtgärder  

 • Säkerställa att de föreslagna kompensationsåtgärder som beskrivs i 
planhandlingarna genomförs.

 
Konsekvenser av nollalternativet
Ett nollalternativ innebär att området fortsätter att brukas på nuva-
rande sätt samtidigt som identifierade naturvärden inte skyddas.
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Beskrivning av värden för klimatanpassning grundas på:
• VA/Dagvattenutredning, Kärra 1:9, Norra Varalöv. Tyréns, 

2020-10-22

• Planbeskrivning, Kärra 1:9 (Ängelholm kommun 2020)

Klimatanpassning i nuläget

Översvämningar
Planområdet som idag till största del består av jordbruksmark avvattnas 
mot Vegeå. Hela planområdet lutar mot syd/sydväst och avvattnas 
söderut till Vegeå. Nordöstra delen av planområdet avrinner först väs-
terut och därefter söder ut i en uppsamlande rinnväg. Majoriteten av 
planområdets yta avrinner via denna uppsamlande rinnväg söderut. 
Fastighetens sydöstra del, en yta på ca 14,5 ha (varav ca 9,5 ha inom 
planområdet) avrinner i en egen rinnväg sydväst, och når den uppsam-
lande rinnvägen söder om planområdet. Enligt uppgifter från Kärra 
dikningsföretag avvattnas ett ca 335 hektar stort område genom Kärra 
1:9 i en kulverterad ledning. Dikningsföretagets dagvattenledning har 
sitt utlopp i ett öppet dike söder om Kärra 1:9. Dikningsföretagets båt-
nadsområde bidrar därför ej till ytlig markavrinning genom Kärra 1:9. 
Analys av höjdsättning visar att ett stort delavrinningsområde på ca 
30,6 ha nordväst om planområdet i väst avrinner in till planområdets 
nordvästra del. I planområdets nordvästra hörn avrinner även ett ca 3,8 
ha stort delavrinningsområde.
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Planförslaget möjliggör stora hårdgjorda ytor där risk för översväm-
ningar kan uppstå. Vid skyfall kommer dagvattenledningsnätet att bli 
överbelastat och regnvatten kommer avrinna på markytan. Trots att 
dessa flöden i utredningen bedöms kunna sjunka undan snabbt visar 
detta på att höjdsättning och utformning är viktigt för att kraftiga 
flöden kan ledas bort från bebyggelsen. I samband med att bebyggel-
sens utformning utvecklas behöver analyser utföras för att säkerställa 
att instängda områden inte skapas, och att en säker avledning av vatten 
kan ordnas. 

En principlösning för dagvatten har tagits fram för att hantera regn-
vatten. Principlösningen innebär att tre större sammankopplade 
dammar (A-C) belägna i den sydvästra delen av planområdet ska för-
dröja områdets regnvatten. Planområdet föreslås utgöras av både ett 
öppet dagvattensystem samt ett ledningsnätssystem. Delavrinningsom-
råde A är beläget i ett flackt område. Området kan med fördel 
utformas med öppna diken, där regnvatten kan avrinna till dagvatten-
systemet. Delavrinningsområde B och C är belägna på högre markni-
våer. Dessa områden kan därför utgöras av ett dagvattenledningssystem 
och ett öppet dikessystem. Avrinningsstråken är tänkt att följa före-
slagen vägstruktur. 

Vid höga flöden inom planområdet ska bräddning kunna ske inom 
dammsystemen. På så sätt kan hela dammsystemet användas för utjäm-
ning innan bräddning kan ske till det torvområde som ligger sydväst 
om planområdet. Torvområdet kan då fungera som ett naturligt över-
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svämningsområde. För att säkerställa att det finns tillräckligt stora ytor 
för fördröjning av dagvattnet har en yta på över 35 000 kvadratmeter 
avsatts som natur med enskilt huvudmannaskap kombinerat med en 
bestämmelse om att dagvattenmagasin ska finnas. Fördröjningsytorna 
kan omhänderta ett regn med en återkomsttid på 100 år, varaktighet 
på 50 min och med en klimatfaktor på 1,2. En planbestämmelse om 
att endast 70% av fastighetsarean får hårdgöras tillförs även plankartan, 
då detta är en förutsättning för att klara beräknad fördröjning. Hård-
göringsgraden säkerställs genom krav om marklov innan markarbeten 
får påbörjas. Genom de förslagna åtgärderna och principskisserna som 
dagvattenutredningen föreslår kan riskerna för översvämning 
begränsas.

Konsekvenser gällande översvämning
-0, Risk för små till inga negativa konsekvenser gällande översvämning förutsatt att 
detaljplanen byggs ut enligt de rekommendationer som finns i dagvattenutredningen. 

Förslag till åtgärder
 • Säkerställa att de åtgärder som beskrivs i planhandlingen genomförs.

Konsekvenser av nollalternativ
Översvämningar

+ - 0 då inga åtgärder genomförs

Den nuvarande risken för översvämning kvarstår då inga åtgärder 
genomförs.

Kriterier för bedömning av 
konsekvenser för klimatan-
passning
Bedömningarna utgår från:

• Det nationella miljömålet God bebyggd 
miljö: ”Städer, tätorter och annan 
bebyggd miljö ska utgöra en god och 
hälsosam livsmiljö samt medverka till 
en god regional och global miljö. 
Natur- och kulturvärden ska tas till vara 
och utvecklas. Byggnader och 
anläggningar ska lokaliseras och 
utformas på ett miljöanpassat sätt och 
så att en långsiktigt god hushållning 
med mark, vatten och andra resurser 
främjas.”
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Beskrivning av risk för trafik och kommunikationer grundas på:

• Trafikutredning detaljplan Ängelholm Kärra 1:9. Sweco, 2021-05-
27

• Åtgärdsvalstudie, Trafikplats Norra Varalöv (33) med anslutande 
vägar - Trafiksäkerhet och kapacitet  Trafikverket, 2020-07-20

• Planbeskrivning, Kärra 1:9 (Ängelholm kommun 2021)

Trafik och i nuläget
Fastigheten Kärra 1:9 ligger i hörnan vid Cirkulationsplats Norra 
Varalöv och ansluter till de statliga vägarna 107 och 112. Väg 107 går 
mellan väg 13 i Ängelholm till väg 110 i utkanten av Bjuv. 400 meter 
öster om cirkulationsplatsen ansluter väg 112 till trafikplats Norra 
Varalöv och E6/E20 som är ett riksintresse för väg.

Hastighetsgränsen på väg 107 förbi fastighet Kärra 1:9 är 70 km/tim. 
och 50 km/tim. genom cirkulationsplats Norra Varalöv V. På väg 112 
är hastighetsgränsen 70 km/tim. från cirkulationsplatsen och cirka 
200 meter västerut, därefter 90 km/tim. 

Trafikbelastning -Trafikplats Norra Varalöv

Kapacitetsberäkning av nuläget visar på kapacitetsproblem i såväl den 
västra som östra delen av Trafikplats Norra Varalöv. Problemen är som 
störst på eftermiddagen med belastningsgrader på 0,89 respektive 0,94 
i den västra respektive östra rampen. Kölängderna ligger på cirka 10 
fordon respektive 14 fordon i 90-percentilen.
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Trafikbelastning-Trafikplats Norra Varalöv
Trafikalstringen från planområdet har bland annat beräknats genom 
jämförelser med andra logistikområden i Sverige. Utredningen konsta-
terar att en utbyggnad enligt detaljplanen kommer att leda till ökad 
trafik. Hur stor ökningen kommer att bli är svårt att beräkna då det 
finns många osäkra faktorer, men utredningen bedömer att ett spann 
mellan 2700–4500 fordon per dygn är en rimlig uppskattning. Vid 
beräkning av kapacitet har den högsta uppskattningen, 4500 fordon 
per dygn, använts. Med en sådan ökning uppstår det vid maxtimme 
kapacitetsproblem i både cirkulationsplatsen och i Trafikplats Norra 
Varalöv. En åtgärdsvalstudie har tagits fram med konkreta åtgärder. För 
att inte genomföra åtgärder i onödan eller större åtgärder än nödvän-
digt bör det i enlighet med fyrstegsprincipen inte genomföras några 
åtgärder förrän behov verkligen uppstår. Vid ett genomförande av 
framtagna åtgärder förbättras trafiksituationen som idag har kapacitets-
problem.

+-0 Inga eller små konsekvenser under förutsättning att åtgärderna genomförs enligt 
åtgärdsvalstudie

Konsekvenser i relation till lagskydd

Riksintresse för kommunikation
Planförslaget medför en ökning av trafikmängden. Konsekvenserna för 
E6/20 har utrets vidare i en ÅVS.

Kriterier för bedömning av 
konsekvenser för trafik
Bedömningarna utgår från:

• Det nationella miljömålet God bebyggd 
miljö: ”Städer, tätorter och annan 
bebyggd miljö ska utgöra en god och 
hälsosam livsmiljö samt medverka till 
en god regional och global miljö. 
Natur- och kulturvärden ska tas till vara 
och utvecklas. Byggnader och 
anläggningar ska lokaliseras och 
utformas på ett miljöanpassat sätt och 
så att en långsiktigt god hushållning 
med mark, vatten och andra resurser 
främjas.”

• Det nationella folkhälsomålet Sunda 
och säkra miljöer och produkter. 
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 • Genomför föreslagna åtgärder enligt framtagen åtgärdsvalstudie.
 • Underlätta för cykeltrafik genom och till området
 • Öka kollektivtrafikens attraktivitet genom att anlägga en hållplats 
nära entrén.

Konsekvenser av nollalternativ
-1  Märkbara negativa konsekvenser 

Vid ett nollalternativ kvarstår de problem som finns idag där det i tra-
fikutredningen konstaterats att behov av åtgärder finns. 
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Nationella miljömål 
FN:s generalförsamling antog i september 2015 en femtonårig agenda 
för långsiktigt hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling, 
den så kallade Agenda 2030. Agenda 2030 för hållbar utveckling består 
av 17 globala mål för människornas och planetens välstånd. 

Sveriges miljömål är beslutade av riksdagen och är de nationella mål 
som bidrar till att vi uppnår den ekologiska dimensionen av de globala 
målen för hållbar utveckling som ingår i Agenda 2030. De 16 miljö-
kvalitetsmålen är mer preciserade när det gäller vilken miljökvalitet 
som krävs för en god miljö i jämförelse med målen i Agenda 2030. 
Sveriges miljömål gäller dock den svenska miljöns kvalitet, även om 
miljöproblem i Sverige beror på negativ miljöpåverkan både inom och 
utanför landets gränser (Naturvårdsverket, 2018).

Detta kapitel rymmer en sammanfattande översikt över planens konse-
kvenser i relation till relevanta nationella och globala hållbarhetsmål. 
För dig som vill läsa mer om de nationella miljömålen respektive de 
globala hållbarhetsmålen, se www.miljomal.se samt www.globalgoals.
org. 

Det svenska miljömålssystemet innehåller sexton miljökvalitetsmål. 
Nedan listas de nationella mål som bedömts relevanta för planen. En 
bedömning görs huruvida planförslaget är förenligt med miljömålen. 

För dig som vill läsa mer om de nationella miljömålen,  
https://sverigesmiljomal.se/
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Planens konsekvenser i relation till Begränsad klimatpåverkan, 
frisk luft och bara naturlig försurning
Detaljplanens klimatpåverkan, påverkan på luftkvaliten och svavelut-
släpp bedöms som negativa då det är en transportintensiv verksamhet 
som föreslås. Den ökade transporten till och från området innebär en 
negativ inverkan lokalt, men samtidigt mindre påverkan i andra delar 
av regionen när viss trafik omdirigeras till Ängelholm. Mer informa-
tion om start- och slutdestinationer för transporterna idag och vid en 
exploatering på Kärra 1:9 behövs för att kunna dra någon tydlig slut-
sats. Det kan dock konstateras att utsläpp av luftföroreningar, risk för 
olyckor och buller har en negativ påverkan på den lokala befolkningen 
i Ängelholm med omnejd. 

Planens konsekvenser i relation till Ingen övergödning
Övergödning orsakas av allt för höga halter av kväve och fosfor i mark 
eller vatten och utsläpp sker via utsläpp till luft av exempelvis kväveox-
ider från biltrafik och exempelvis från läckage från jordbruksmark. 
Planen bedöms minska läckage av näringsämnen från jordbruksmark 
men planen innebär även en alstring av biltrafik och kan därmed bidra 
till utsläpp av kväveoxider. Planen bedöms inte bidra till att nå miljö-
målet.

Planens konsekvenser i relation till Myllrande våtmarker
Planen bedöms verka i  miljömålet riktning om myllrande våtmarker 
då befintiga småvatten ett med påtagligt naturvärde, enligt en natur-
värdesinventering, lämnas opåverkade. Utöver det tillkommer det 
dammar inom planområdet som kan bidra till målets uppfyllelse.

Planens konsekvenser i relation till Ett rikt odlingslandskap
Planen bedöms motverka miljömålet eftersom jordbruksmark tas i 
anspråk och landskapets karaktär av öppet odlingslandskap minskar. 

Planens konsekvenser i relation till God bebyggd miljö
Planförslaget medför att en stor del jordbruksmark tas i anspråk samti-
digt som det strategiska läget lämpar sig väl för logistiskverksamhet. I 
planen nämns det att det finns en ambition om att bygga klimatsmart 
men det finns inget som beskriver hur verksamheterna ska försörjas 
med energi, hur pass energisnåla byggnaderna kommer att vara eller 
om möjligheterna till lokal energi produktion skulle kunna utnyttjas. 
Den upplevda tryggheten kommer troligtvis inte att vara god eftersom 
området sannolikt är ödsligt under kvällstid. Med tanke på verksamhe-
ternas omfattning finns det risk för buller, även om riktvärden uppfylls, 
som kan upplevas störande särskillt för boende i direkta närheten av 
planområdet. Den sammantagna bedömningen är att planen försvårar 
miljömålets uppfyllande. 
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Här ges förslag till hur planens påverkan och konsekvenser ska följas 
upp, d.v.s. vilka metoder som ska användas för uppföljning och vilka 
åtgärder som kan vidtas för att dessa skador inte ska uppstå. 

Jordbruksmark av nationell betydelse

Förlust av jordbruksmark bör ställas i relation till andra pågående 
projekt och detaljplaner inom kommunen. Detta för att säkerställa att 
inte alltför omfattande produktiva markytor tas i anspråk. Särskilt 
viktigt blir detta vid en aktualisering av översiktsplanen.

Påverkan på landskapsbild
Kommunen ska bevaka att framtaget gestaltningprogram följs upp för 
att säkerställa  kvaliteten i utformning och disposition av bebyggelse, 
entréer, vegetations- och funktonsytor, gatu- och trafikmiljöer samt av 
skyltning och belysning. 

Påverkan på skyddade arter
Länsstyrelsen bör följa upp att de åtgärder som vilkoras i ansökan för 
dispens från biotopskyddsbestämmelserna genomförs.

Risk för översvämning
Kommunen ska följa upp projekteringen av dagvattenanläggningarna 
för att försäkra sig om en god utformning av dessa. Man ska vidare 
följa upp anläggningarnas prestanda för att försäkra sig om ett minskat 
närsaltutsläpp och att utsläpp av metaller ej överskrider riktvärden. 
Tillsyn på oljeavskiljare ska ske regelbundet och vid behov ska oljan 
bortföras.

Påverkan på riksintresse för kommunikation
Kommunen ska tillsammans med Trafikverket säkerställa att framtagna 
åtgärder i åtgärdsvalstudie verkställs.
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