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SAMMANFATTNING 
Syftet med detaljplanen är att pröva 
förutsättningarna för att utöka befintlig 
markanvändning till att även omfatta 
detaljhandel med livsmedel och dagligvaror.

Planområdets läge framgår av översiktskartan 
på sidan 2. Planområdet omfattar fastigheten 
Förmannen 1 samt del av Ängelholm 6:1 och 
6:3. Planområdets avgränsning framgår av 
plankartan. 

Planförslaget innebär i huvudsak en 
förändring till att även handel med livsmedel 
och dagligvaror tillåts inom fastigheten. 

En trafikutredning har tagits fram som 
visar att extra refuger behöver anläggas 
på Kungsgårdsleden för säker passage 
för oskyddade trafikanter. Några andra 
ombyggnationer i trafiksystemet bedöms inte 
krävas.

Detaljplanen handläggs med standard 
planförfarande.

Transportgat

1

6:3

2

1

ÄNGELHOLM

6:3

6:48

KIOSKEN

Serv 1182-917.1

Lr 1182-1110.1
Lr 1292-2350.3

Kungsgårdsleden

21

A10-00-20
Skala:A3=1:1000
2020.01.24

Förmannen 1 - Ängelholms kommun
Koncept situationsplan: Industri, handel och handel med livsmedel

architecture
www.cadprojekt.g.se
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Dnr: PL 17-0011, SBN 2019/73, KS 2017/513
Detaljplan för Förmannen 1 samt del av Ängelholm 6:1 och 6:3, Nya Kungsgården, Ängelholm, 

Ängelholms kommun

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

Efter att ett planförslag tagits fram hålls 
samråd med bland annat länsstyrelsen, 
myndigheter, föreningar och enskilda som 
har ett väsentligt intresse avseende aktuell 
planläggning.
Samrådets syfte är att förbättra 
beslutsunderlaget genom att samla in 
kunskap och synpunkter kopplat till aktuellt 
ärende. Inkomna synpunkter sammanställs 
och bemöts i en samrådsredogörelse.

Efter att planförslaget reviderats 
utifrån samrådet så hålls en granskning. 
Granskningen innebär att kommunen ger 
möjlighet för bland annat myndigheter 
och sakägare att lämna synpunkter på ett 
slutgiltigt planförslag. Efter granskningstidens 
slut sammanställs eventuella synpunkter i ett 
granskningsutlåtande.

Tidplanen för detaljplanearbetet kan 
variera kraftigt i längd beroende på 
händelseutvecklingen i ärendet. Bland 
annat så kan utredningar, samrådsprocess 
och överklaganden förlänga tidplanen. 
Denna detaljplan handläggs med standard 
förfarande, se illustration nedan.

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

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

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

SAMRÅD GRANSKNING GRANSKNINGS-
UTLÅTANDE

ANTAGANDE LAGA KRAFTUNDERRÄT-
TELSE

Transportgat

1

6:3

2

1

ÄNGELHOLM

6:3

6:48

KIOSKEN

Serv 1182-917.1

Lr 1182-1110.1
Lr 1292-2350.3

Kungsgårdsleden

21

A10-00-20
Skala:A3=1:1000
2020.01.24

Förmannen 1 - Ängelholms kommun
Koncept situationsplan: Industri, handel och handel med livsmedel

architecture
www.cadprojekt.g.se
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Ängelholms kommun

HANDLINGAR
Planhandlingarna består under 
granskningstiden av följande:
• denna planbeskrivning med illustrationer
• detaljplanekarta med planbestämmelser, 

skala 1:1 000
• samrådsredogörelse
• fastighetsförteckning (ej bilagd)

Planeringsunderlag:
• Trafikutredning (Sweco 2019-06-03)

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syftet med detaljplanen är att pröva 
förutsättningarna för att utöka befintlig 
markanvändning till att även omfatta 
detaljhandel med livsmedel och dagligvaror.

PLANFÖRFARANDE
Detaljplanen är upprättad enligt plan- och 
bygglagen (PBL SFS 2010:900) i dess 
lydelse efter 1 januari 2015 med standard 
planförfarande. Planen förväntas kunna antas 
av Kommunstyrelsen 4:e kvartalet 2020. 

Detaljplanen har utformats enligt Boverkets 
allmänna råd om planbestämmelser för 
detaljplan (2014:5).

BAKGRUND
Fastighetsägaren har ansökt om planbesked 
för utökning av tillåten markanvändning till 
att även omfatta handel med livsmedel och 
dagligvaror. Kommunstyrelsen beslöt 2017 § 
355 om att meddela positivt planbesked samt 
att en planläggning enligt ansökan förutsätter 
att en trafiksäker gång- och cykelväg kan 
anordnas över Kungsgårdsleden.

PLANDATA
LÄGESBESTÄMNING OCH AREAL
Planområdets läge framgår av översiktskartan 
på sidan 2. Planområdet omfattar fastigheten 
Förmannen 1 samt del av Ängelholm 6:1 och 

6:3. Planområdets avgränsning framgår av 
plankartan. Planområdets areal är cirka 3,2 
hektar.

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Fastigheten Förmannen 1 ägs av Norama 
Förmannen 1 AB. Ängelholm 6:1 och 6:3 ägs 
av Ängelholms kommun.

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

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
ÖVERSIKTSPLAN
I gällande översiktsplan för Ängelholms 
kommun, ÖP 2035, är området utpekat 
som befintlig verksamhetsbebyggelse. 
Översiktsplan 2035 innehåller 
ställningstaganden om förtätning 
i centralorten och bebyggelse i 
kollektivtrafiknära läge. Fastigheten är 
belägen inom det norra handelsområdet. 
Av översiktsplanen framgår att befintliga 
handelsområden ska stärkas och att nya 
handelsetableringar främst ska ske i dessa.

DETALJPLANER
Planområdet är detaljplanelagt sedan 
tidigare. Detaljplan B 1041 anger 
industri, handel med skrymmande varor, 
kontor. Ej livsmedelshandel eller hotell. 
Genomförandetiden för detaljplanen är 
utgången. 
 
RIKSINTRESSEN ENLIGT 3 ELLER 4 KAP 
MILJÖBALKEN
Planområdet ingår i influensområde med 
hänsyn till flyghinder. Hinderbegränsande 
yta (BCL-F yta) anger höjdbegränsning till 
+63,2 meter vid planområdet. Planområdets 
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högsta marknivå är +20 meter. Inom 
planområdet är högsta tillåtna totalhöjd 15 
meter. Tillåten höjdbegränsning överskrids 
därmed ej. Influensområde med hänsyn till 
elektromagnetisk störning ryms inom BCL-F 
område ovan.

Planområdet är beläget inom område med 
särskilt behov av hinderfrihet, vilket ingår i 
riksintresse för totalförsvaret (influensområde 
för väderradar). Inom detta område anses 
objekt högre än 20 meter få en inverkan på 
gällande riksintressen. Inom planområdet är 
högsta tillåtna totalhöjd reglerad till 15 meter. 
Planförslaget får därmed ingen påverkan på 
influensområdet. 

Planområdet är beläget som närmst cirka 35 
meter från vägområdesgräns till påfart på 
väg E6. Väg E6 är av riksintresse. Genom 
reglering med redovisade bestämmelser på 
plankartan bedöms riksintresset inte påverkas. 
Se även kapitel Hälsa säkerhet - farligt gods.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH 
FÖRÄNDRINGAR
PLANFÖRSLAG
Planförslaget innebär i huvudsak en 
förändring till att även handel med livsmedel 
och dagligvaror tillåts inom fastigheten. 

OMRÅDETS HISTORIA
Planområdet är sedan tidigare planlagt (DP 
1041) och bebyggt med större byggnader för 
olika verksamheter.

NATUR
MARK OCH VEGETATION
Planområdet lutar svagt från i väster 
+20 meter till i öster +19 meter. Någon 
vegetation finns inte inom planområdet.

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN
Då planområdet redan är detaljplanelagt och 
bebyggt har någon ytterligare geoteknisk 
undersökning inte bedömts som nödvändig.

MARKRADON
Det har visat sig att inom vissa områden 
i Ängelholms kommun som tidigare är 
bedömda som lågriskområden har det 
uppmätts förhöjda värden. Generellt gäller 
att man inte kan utesluta förhöjd risk för 
markradon lokalt.

Åtgärder för att klara tillåten radonhalt 
inne i byggnader utförs vid projektering av 
nybyggnation. Byggnader där människor 
stadigvarande vistas ska med hänsyn till 
radon utföras med grundläggning i enlighet 
med Boverkets byggregler. Radonhalten 
i inomhusluft får inte överstiga 200 Bq/
m3. Ansvaret för att bedöma den faktiska 
radonrisken på varje byggplats och vidta 
tillräckliga skyddsåtgärder åligger den som 
skall bygga.

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

BEBYGGELSE
KULTURMILJÖ
Befintlig bebyggelse inom planområdet 
bedöms inte ha några kulturhistoriska värden.

BOSTÄDER
Någon bostadsbebyggelse finns inte och 
föreslås inte inom eller i närheten av 
planområdet.

VERKSAMHETER OCH ÖVRIG BEBYGGELSE
Inom planområdet finns idag uppförda 
verksamhets- och handelslokaler om cirka 
9400 kvm byggnadsarea.

Befintlig detaljplan tillåter markanvändning 
J - industri, vilket även föreslås i detta 
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planförslag. Användningen inrymmer 
områden för produktion, lagring, partihandel 
och annan jämförlig verksamhet. 

PÅ PLANKARTAN:

  J -  Industri. 

Befintlig detaljplan tillåter markanvändning 
K - kontor, med vissa begränsningar med 
hänsyn till transport av farligt gods. På 
motsvarande sätt regleras i detta planförslag 
markanvändningen kontor med vissa 
begränsningar med hänsyn till transport av 
farligt gods. I användningen kontor ingår 
kontor och tjänsteverksamhet med liten eller 
ingen varuhantering.

PÅ PLANKARTAN:

  K - Kontor.
  e1 -  Byggnadens användning ska inte  
 vara hotell. Kontor i högst ett plan.

STADSBILD - LANDSKAPSBILD - GESTALTNING
Tillåten höjd inom planområdet ändras från 
byggnadshöjd 12 meter till totalhöjd 15 meter 
för att inrymma uppstickande delar såsom 
ventilation på ett regleringsmässigt enklare 
sätt. Bestämmelser om totalhöjd reglerar höjd 
på byggnader inklusive uppstickande delar 
ovan takkonstruktion, till exempel skorstenar, 
antenner, master och hisschakt.

FFAASSAADD  MMOOTT  NNOORRRR

12
00

0

FFAASSAADD  MMOOTT  ÖÖSSTTEERR  ((  SSIIDDAA  MMOOTT  EE66..))

Skala: 1 : 400

A-40-1-2
Illustration

2020-01-24
Förmannen 1- Ängelholm
Koncept

architecture
www.cadprojekt.g.se

FFAASSAA
DD  MMOOTT

  NNOORRRRFFAASSAADD  MMOOTT  ÖÖSSTTEERR  
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 PÅ PLANKARTAN: 

 Högsta totalhöjd i meter

Befintlig detaljplan reglerar att särskild 
omsorg skall läggas vid byggnaders utseende 
och utformning med tanke på läget mot 
E6/E20. Motsvarande planbestämmelse 
redovisas i detta planförslag genom 
bestämmelse f1. En planbestämmelse 
reglerar även att bildväxlande reklam inte får 
förekomma ut mot väg E6 / E20 eller väg 
107, med hänsyn till trafiksäkerhet.

PÅ PLANKARTAN:

  f1 -  Särskild omsorg skall läggas vid 
byggnaders utseende och utformning med 
tanke på läget mot E6/E20. 

Bildväxlande reklam ut mot väg E6 / E20 
samt väg 107 får inte förekomma.

Bebyggandets omfattning regleras på 
motsvarande sätt som befintlig gällande 
detaljplan med en högsta tillåten 
byggnadsarea per fastighetsarea om 50 %.

PÅ PLANKARTAN:

  e1 -  Högsta utnyttjandegrad i 
byggnadsarea per fastighetsarea är 50 %.

Byggnaders placering regleras i förhållande 
till fastighetsgräns.

PÅ PLANKARTAN:

  p1 -  Byggnad ska placeras minst 6 
meter från fastighetsgräns, alternativt 
sammanbyggas i gräns. 

OFFENTLIG SERVICE
Någon offentlig service såsom skolor, 
förskolor, vårdlokaler etc. finns eller planeras 
inte inom planområdet.

KOMMERSIELL SERVICE
Planområdet är beläget 200-500 meter söder 
om Maxi, Lidl och Willy dagligvaruaffärer 
samt övriga affärer på Brännborn center. 
Med bakgrund av närheten till denna 
befintliga handel bedöms påverkan på 
handelsstrukturen bli begränsad. Mot samma 
bakgrund bedöms inte tillgänglighet/närhet 
till livsmedel/dagligvaror för boende i 
Ängelholm påverkas nämnvärt.

Inom planområdet föreslås detaljhandel 
tillåtas genom planbestämmelse H. 
Detaljhandel omfattar alla slag av köp 
och försäljning av varor och tjänster till 
framförallt privatpersoner. Försäljning av 
varor innefattar både dagligvaruhandel 
och sällanköpshandel. Med hänsyn till 
transport av farligt gods på väg E6 är handel 
närmst väg E6 på plankartan begränsad till 
sällanköpshandel (H1).

PÅ PLANKARTAN:

 H -  Detaljhandel.
 H1 -  Sällanköpshandel. 

TILLGÄNGLIGHET
Planområdet ska utformas på ett sådant sätt 
att det blir tillgängligt även för personer med 
nedsatt rörelseförmåga.

LEK OCH REKREATION
Någon plats för lek eller rekreation finns och  
planeras inte inom planområdet.

NATURMILJÖ
Inom planområdet finns eller planeras ingen 
naturmiljö. 

FFAASSAADD  MMOOTT  NNOORRRR

12
00

0

FFAASSAADD  MMOOTT  ÖÖSSTTEERR  ((  SSIIDDAA  MMOOTT  EE66..))

Skala: 1 : 400
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GATOR OCH TRAFIK
För att redogöra för planförslagets 
konsekvenser har en trafikutredning tagits 
fram av Sweco 2019-06-03. 

GÅNG- OCH CYKELTRAFIK
Gång- och cykeltrafikanter når 
planområdet via en passage över väg 107 
(Kungsgårdsleden). Passagen har en mittrefug 
som skiljer två norrgående körfält från 
två södergående körfält. Att oskyddade 
trafikanter tvingas passera två körfält i taget 
(utan refug mellan de enskilda körfälten) 
försvårar möjligheterna att korsa vägen på ett 
säkert sätt.

Med en ökad mängd gående och 
cykeltrafikanter som planförslaget kan 
medföra bedöms behovet av en passage 
med hög trafiksäkerhet öka. Därför föreslås 
enligt trafikutredningen att extra mittrefuger 
anläggas mellan körfälten. Detta bedöms 
underlätta möjligheterna att ta sig fram på ett 
säkert sätt för de oskyddade trafikanterna.

KOLLEKTIVTRAFIK
Stadsbusslinje 1 trafikerar väg 107 mindre 
än 100 meter väster om planområdet. 
Regionbusslinjer 507, 510 och 511 trafikerar 
Klippanvägen cirka 400 meter väster om 
planområdet.

T ra nsp ort g

Verkstadsgatan

1

1

6:3

6:3

6:2

6:1

2

1

ÄNGELHOLM

6:3

3

6:9

6:48

KIOSKEN

MOTELLET

19

18

18

Serv 1182-917.1

Lr 1182-1110.1
Lr 1292

Kungs gård sl ede n

Klippanvägen

allmän väg 13

Serv

6:1

6:1

6:1

2:82

19

21

19

6:1

19

6:1

A10-00-30
Skala:A3=1:1000
2020.01.24

Förmannen 1 - Ängelholms kommun
Koncept översiktsplan med redovisad trafikåtgård

architecture
www.cadprojekt.g.se

Bef utseende, refug

Situationsplan Ombyggnadsförslag

Ombyggnadsförslag, refug

Övergångsställe

Refug med kantstöd

Refug med kantstöd
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GATUNÄT 
Planområdet ansluter i sin norra och södra 
del till Transportgatan i väster. 

Kapacitetsberäkningar visar att korsningen 
Kungsgårdsleden/Verkstadsgatan/
Transportgatan kommer att ha en fortsatt 
god framkomlighet, såväl belastningsgrad 
som köbildning och fördröjning kommer 
att vara låga. Några kapacitetsproblem 
beräknas inte heller uppstå i korsningen 
Kungsgårdsleden/Tordönsgatan söder 
om planområdet. Några kapacitetshöjande 
åtgärder bedöms inte behöva genomföras i 
korsningarna till följd av detaljplanen.

En mindre del av Ängelholm 6:1 som idag 
är planlagd som parkmark, men används 
för in- och utfart till planområdet planläggs 
som lokalgata för att bekräfta pågående 
markanvändning. 

PÅ PLANKARTAN:

 GATA1 -  lokalgata

PARKERING OCH UTFARTER
Liksom i gällande plan regleras in- och 
utfarter mot Transportgatan till planområdets 
norra och södra del.

     
 PÅ PLANKARTAN:

 Körbar förbindelse får inte  
  anordnas.

Parkering ska lösas inom den egna fastigheten 
enligt kommunens riktlinjer.

VARUMOTTAGNING
Varumottagning ska lösas inom den egna 
fastigheten.

HÄLSA OCH SÄKERHET

MARKFÖRORENING
Marken planområdet omfattar 
detaljplanelades första gången på mitten av 
1970-talet. Under en stor del av tiden har 
området använts för lager och logistik samt 
under senare tid även för handel.

På marken söder om planområdet 
(Förmannen 6) har enligt uppgift 
förekommit mellanlagring av avfall i form 
av plaståtervinning mellan 1995 och 2003. 
Marken på fastigheten var redan då hårdgjord 
och någon förorening av mark bedöms 
därför inte ha skett.

Enligt kommunens noteringar har det legat 
en kemtvätt på grannfastigheten i söder 
(Förmannen 6). Utifrån de utredningar 
och undersökningar som gjorts på 
grannfastigheten (Förmannen 6) kan 
konstateras att det finns förekomst av 
klorerade lösningsmedel på Förmannen 6. 
Det har dock endast påträffats låga halter. 
Provtagning av inomhusluften (i befintliga 
byggnader på Förmanen 6) har inte heller 
påvisat några anmärkningsvärda halter. 
Samtliga värden understiget det hygieniska 
gränsvärdet (AFS 2015:17). Utifrån ett 
troligt grundvattenflöde söderut borde 
sannolikheten för förekomst av klorerade 
lösningsmedel på det aktuella planområdet 
vara litet.

Kommunen gör bedömningen att det inte 
finns behov av provtagning av marken i 
planskedet. Om föroreningar påträffas 
i samband med markundersökningar, 
vid arbeten i mark eller på annat sätt ska 
tillsynsmyndigheten genast underrättas i 
enlighet med 10 kap 11 § MB.

Finns det behov av att hantera 
markföroreningar genom sanering eller 
andra åtgärder krävs en anmälan om 
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avhjälpandeåtgärd enligt 28 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd. Inga markarbeten får utföras 
innan en sådan anmälan handlagts av 
tillsynsmyndigheten. Inför markarbeten 
ska en komplett anmälan lämnas in till 
tillsynsmyndigheten senast 6 veckor innan 
den planerade åtgärden påbörjas.  

BYGGNADSFRITT AVSTÅND TILL ALLMÄN VÄG, 
BLÄNDNINGSSKYDD
Föreslagna byggrätter är belägna minst 
50 meter från vägområde för väg E6. 
Planområdet är belägget mer än 30 
meter från väg 107 respektive väg 13. 
För kvartersmark belägen närmst väg 
E6 redovisas en planbestämmelse 
”Bländningsskydd skall finnas mot väg E6”.

PÅ PLANKARTAN:

  m1 -  Bländningsskydd skall finnas mot  
 väg E6

NÄRHET TILL BENSINSTATION
”Handbok - Hantering av brandfarliga gaser 
och vätskor på bensinstationer” (MSB, mars 
2015), redovisar godtagbara avstånd mellan 
olika objekt och utrustning för drivmedel 
på bensinstationer. För plats där människor 
vanligen vistas, till exempel butik, redovisas 
avstånd 25 meter till påfyllningsanslutning för 
cistern.

Påfyllningsanslutningar till cistern vid 
bensinstationen norr om planområdet är 
som närmast belägen cirka 50 meter från 
planområdet.

FARLIGT GODS
Väg E6 öster om planområdet samt väg 13 
norr om planområdet är redovisade som 
rekommenderade vägar för transport av 
farligt gods. 

Planområdet är beläget som närmst 36 
meter från vägområdesgräns (påfartsramp) 
väg E6 (närmsta byggrätt 70 meter från 
vägområdesgräns).

Planområdet är beläget som närmst 
115 meter från vägområdesgräns väg 
113 (närmsta byggrätt 130 meter från 
vägområdesgräns).
 
”Riktlinjer för riskhänsyn i 
samhällsplaneringen” (RIKTSAM, 
Länsstyrelsen i Skåne, 2007) anger bland 
annat:
- 30-70 meter från transportleden tillåts 
J (industri), P (parkering), H (handel, 
sällanköpshandel)
- 70-150 meter från transportleden tillåts H 
(handel, övrig), K (kontor i ett plan, ej hotell)

På plankartan regleras tillåten 
markanvändning samt byggnads användning 
så att vad som anges i RIKTSAM uppfylls.

     
 PÅ PLANKARTAN:

Prickmark. Bestämmelsen  
  reglerar att marken inte får  
  förses med byggnader. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING

RENVATTEN, SPILLVATTEN OCH DAGVATTEN
Fastigheten Förmannen 1 är anslutet 
till renvatten, spillvatten och dagvatten 
i planområdets nordvästra hörn. 
Ledningskapacitet bedöms som tillräcklig. 
Enligt kommunens dagvattenpolicy 
kan föroreningshalten i dagvatten från 
planområdet antas vara beroende av hur 
många parkeringsplatser som anläggs. Vid 
ett parkeringsantal om cirka 200 platser 
blir föroreningshalten i dagvattnet måttlig 
enligt dagvattenpolicyn. Med hänsyn till 
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aktuell recipient (Rönneå) blir då kravet på 
rening enligt dagvattenpolicyn ”viss rening 
eller avledning till annan recipient”. Med 
bakgrund av detta föreslås planbestämmelse 
om att dagvatten från parkering ska avledas 
till icke hårdgjort svackdike innan vattnet 
släpps till kommunal dagvattenledning.

PÅ PLANKARTAN:

Dagvatten från parkering med mer än 
200 platser skall avledas till icke hårdgjort 
svackdike innan vattnet släpps till 
kommunal dagvattenledning.

BRANDVATTENFÖRSÖRJNING
På grund av byggnadens storlek kan 
kompletterande brandpost behöva anordnas 
inne på fastigheten (vid fasad som vetter mot 
E6) beroende på utformningen av byggnader. 
Utformningen av eventuell brandpost 
ska förankras hos räddningstjänsten. 
Flödet i brandposterna ska dimensioneras 
enligt tillämpbara delar i Vatten- och 
avloppverksföreningens råd, VAV P83 och 
VAV P76. Lägsta flöde ska vara 20 l/s.

VÄRME
Öresundskraft har fjärrvärmeledningar 
utanför planområdets nordvästra hörn.

EL
Öresundskraft är elnätägare. Fastigheten 
Förmannen 1 är ansluten till elnätet i dess 
nordvästra hörn. Fastigheten matas idag från 
en transformatorstation på Verkstadsgatan 
som det är ett relativt stort avstånd till. 
Med tanke på ny och utökad verksamhet 
på Förmannen 1 kan det finnas behov av 
en ny transformatorstation på fastigheten. 
Därför redovisas ett E-område för 
transformatorstation på plankartan.

PÅ PLANKARTAN:

 E1 -  transformatorstation

TELE OCH INTERNET
Bjäre kraft och TeliaCompany/Skanova 
har fiberkanalisation/kablar i planområdets 
östra del. På plankartan redovisas u-område 
för dessa. Bjäre kraft har även kanalisation 
i planområdets västra del, inom fastigheten 
Förmannen 1. Skanova har meddelat att 
man önskar att så långt som möjligt behålla 
befintliga kabel-anläggningars nuvarande läge 
för att undvika olägenheter och kostnader 
som uppkommer i samband med flyttning.

PÅ PLANKARTAN:

  u1 -  Markreservat för allmännyttiga  
 underjordiska ledningar.

AVFALL
Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) 
sköter sophanteringen och återvinningen i 
Ängelholms kommun.

KONSEKVENSER
MILJÖKVALITETSNORMER

LUFTKVALITET
Samtliga luftkvalitetsmätningar som 
genomförts i Ängelholms kommun har 
visat på värden under miljökvalitetsnormen. 
Mätningarna är genomförda 2014 och 
2017. Resultatet av mätningarna visar en 
luftkvalitet som även uppfyller de nationella 
miljömålen, med undantag för luftpartiklar. 
En dominerande källa till höga halter av 
grova partiklar (PM10) i gatumiljö i svenska 
tätorter är slitage av vägbeläggning, bromsar, 
däck och vägsand. Slitaget uppstår främst vid 
användningen av dubbdäck. Nya data pekar 
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på att slitagepartiklar i omgivningsluften 
påverkar vår hälsa. Luftkvaliteten bedöms 
inte påverkas negativt av planförslaget och 
miljökvalitetsnormerna riskerar inte att 
överskridas på grund av förslaget.

VATTENKVALITET
Enligt Vatteninformationssystem Sverige 
(VISS) : 
Planområdet är beläget inom 
avrinningsområde Rönne å: Rössjöholmsån-
Hunserödsbäcken. Gällande 
miljökvalitetsnorm är ”God ekologisk status 
2027” samt ”God kemisk ytvattenstatus” 
(med vissa undantag). Avseende risk anges 
risk för att ekologisk samt kemisk status/
potential inte uppnås 2021. 

Planområdet är beläget inom 
grundvattenförekomst Ängelholm - 
Ljungbyhed. Gällande miljökvalitetsnorm 
anger ”God kemisk grundvattenstatus” samt 
”God kvalitativ status”. Avseende risk anges 
risk för att kemisk status inte uppnås 2021.

Planförslagets genomförande bedöms 
inte medföra sådan påverkan på 
vattenförekomster att miljökvalitetsnormerna 
inte kan hållas. Se beskrivning nedan.

Dagvatten Miljökvalitetsnorm (MKN)
Delar av dagvatten från planområdet, de delar 
som utgör större parkeringsyta, kommer att 
ledas till fördröjning i svackdike. Delar av 
dagvatten kommer att ledas utan fördröjnig 
till kommunens befintliga dagvattennät.

Spillvatten (MKN)
Spillvatten från planområdet kommer 
att anslutas till Ängelholms kommunala 
reningsverk vilket innebär att påverkan på 
grund- eller ytvatten av spillvatten lokalt blir 
obetydlig.

Renvatten (MKN)
Området kommer att anslutas till Ängelholms 

kommunala dricksvattennät vilket innebär 
att nettouttag av grundvatten inte kommer 
att ske. Därmed sker ingen påverkan på 
grundvattenkvantiteten.

MILJÖMÅL
Detaljplanen bedöms genom en mer flexibel 
/ blandad markanvändning bidra positivt till 
möjligheterna att uppfylla miljömål såsom 
”God bebyggd miljö”.

EKOLOGISKA KONSEKVENSER
Detaljplanen bedöms inte medföra 
några särskilda ekologiska konsekvenser. 
Bestämmelse om anordnande av svackdike 
för omhändertagande av dagvatten kan 
komma att bidra till minskning av utsläpp 
av oönskade ämnen till dagvatten från 
planområdet.

SOCIALA KONSEKVENSER
Detaljplanen bedöms genom en mer flexibel/
blandad markanvändning bidra till att fler 
människor kommer att röra sig i området 
med de positiva sociala konsekvenser detta 
medför. De trafiksäkerhetshöjande effekter 
som föreslagna refuger på Kungsgårdsleden 
medför bedöms som positiva ur social 
synvinkel.

BARNKONVENTIONEN
Utformningen av det offentliga rummet 
ska ligga i linje med samhällets åtagande 
gentemot Barnkonventionen. Detta handlar 
om att säkerställa och utveckla miljöer där 
barn och unga kan ges en trygg, trivsam och 
tillgänglig plats där de kan vistas på egna 
villkor.

EKONOMISKA KONSEKVENSER
Detaljplanen bedöms genom en mer flexibel 
/ blandad markanvändning medföra ett 
mer resurseffektivt nyttjande av befintlig 
infrastruktur. De trafiksäkerhetshöjande 
effekter nya refuger på Kungsgårdsleden 
bedöms medföra kan bidra till minskad 
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olycksrisk, vilket i sin tur minskar samhällets 
kostnader för olyckor och eventuella 
vårdinsatser.

MELLANKOMMUNALA FRÅGOR
Planförslaget bedöms inte medföra några 
mellankommunala konsekvenser.

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

ADMINISTRATIVA FRÅGOR

PLANFÖRFARANDE
Detaljplanen handläggs med standard 
planförfarande.

GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden är fem år från den dag 
planen vinner laga kraft. 

PÅ PLANKARTAN:

Genomförandetiden är fem år från den dag 
planen vinner laga kraft.

För att säkerställa ett genomförande av 
lämplig dagvattenhantering regleras villkor 
för startbesked.

PÅ PLANKARTAN:

Startbesked får inte ges för åtgärd som 
medför parkeringsbehov överstigande 200 
platser förrän svackdike anordnats.

ORGANISATORISKA FRÅGOR

TIDPLAN
Detaljplanen förväntas kunna antas av 
Kommunstyrelsen 4:e kvartalet 2020.

HUVUDMANNASKAP
Kommunen är huvudman för allmän plats.

AVTAL
Planavtal har upprättats mellan kommunen 
och exploatören.

Ett finansierings- och genomförandeavtal 
avses tecknas mellan kommunen och 
Trafikverket innan detaljplanen föres till 
antagande, för att reglera kommunens 
åtagande avseende föreslagna tillkommande 
refuger på Kungsgårdsleden.

Avtal avses upprättas mellan kommunen 
och exploatören innan detaljplanen föres 
till antagande, för att reglera exploatörens 
åtagande avseende föreslagna tillkommande 
refuger på Kungsgårdsleden.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

FASTIGHETSBILDNINGSÅTGÄRDER
Den del av Ängelholm 6:3 som ingår 
i planområdet kan redan idag föras till 
exempelvis Förmannen 1. Vid ett eventuellt 
genomförande av detta krävs avtal om 
förvärv och om flytt av befintlig gång- och 
cykelväg.

LEDNINGSRÄTT OCH SERVITUT 
Ledningsrätt alternativt servitut kan komma 
att upprättas för u-område i planområdets 
östra del om mark från Ängelholm 6:3 förs 
till Förmannen 1. 

FASTIGHETSKONSEKVENSER
Detaljplanen bedöms inte medföra några 
fastighetsbildningsmässiga konsekvenser 
jämfört med idag gällande detaljplan. Den del 
av Ängelholm 6:3 som ingår i planområdet 
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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 utläm-
nande av handlingar enligt offentlighetsprincipen. Den rättsliga grunden för behandlingen är myndighetsutövning enligt PBL. Källor: Till fastig-
hetsförteckning 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.

Samhälle/Planenheten

Ängelholm den 19 maj 2020

Elin Tängermyr
Verksamhetschef  Arkitektur och Teknik

Torbjörn Nilsson
Planarkitekt

EKONOMISKA FRÅGOR
ANSVARSFÖRDELNING
Ansvar för föreslagna nya refuger på 
Kungsgårdsleden regleras i avtal mellan dels 
Trafikverket och kommunen, dels kommunen 
och exploatören.

PLANEKONOMI
Kostnad för föreslagna nya refuger på 
Kungsgårdsleden regleras i avtal mellan dels 
Trafikverket och kommunen, dels kommunen 
och exploatören.

Framtagandet av detaljplanen bekostas av
beställaren vilket regleras i ett planavtal.
Planavgift kommer därför inte att tas ut i 
bygglovsskedet.

INLÖSEN, ERSÄTTNING
Någon inlösen eller ersättningsfråga bedöms 
inte uppkomma.
 
MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER
Planhandlingarna har upprättats av 
planarkitekt Torbjörn Nilsson, Planenheten. 
Fastighetsförteckningen har framtagits 
av Anna Simes, Kart- och mätenheten. 
Övriga som varit delaktiga i planarbetet är 
andrahandläggare Amelie Hillåker, planchef  
Helena Östling, VA-enheten Roger Karlsson, 
Mark och exploateringsenheten Annika 
Andersson, Miljöenheten Anna Lindahl, 
Stadsmiljöenheten Björn Adlerberth.

Den del av Ängelholm 6:3 som ingår i planområdet, 
rödmarkerat ovan, som redan idag kan föras till 
exempelvis Förmannen 1.

(se rödmarkerat område på kartan nedan) kan 
redan idag föras till exempelvis Förmannen 
1. Exploatören betalar för och exploatören 
eller kommunen ansöker om eventuell 
fastighetsbildning.
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