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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 178 Dnr. KS 2015/55

Vision 2035

Ärendebeskrivning
Ängelholms kommuns vision inom ramen för Kraftsamling Ängelholm gick ut 
2020. Den 14 november 2018 tog kommunstyrelsen därför beslut om att en ny 
vision och att en struktur för gemensamt utvecklingsarbete skulle tas fram. Därefter 
inleddes arbetet med att ta fram förslag på en ny vision.

Uppdraget har varit att ta fram en vision som ska sträcka sig till 2035 och gälla alla i 
Ängelholms kommun – såväl kommunen, invånare, näringsliv och besökare. Fokus 
i den nya visionen ska ligga på Ängelholms bästa och den ska ha ett tydligt 
framtidsperspektiv. 

Arbetet med att ta fram den nya visionen har bedrivits i ett brett sammansatt 
nätverk där såväl ideella, offentliga och privata aktörer varit delaktiga, från olika 
målgrupper och åldrar. Processen med att ta fram den nya visionen har bedrivits i 
fyra steg: uppföljning, omvärldsanalys, framtidsbild och vision. 

När visionen antagits kommer lansering ske. Därefter ska den genomföras, vilket 
föreslås ske genom den struktur för genomförande som tagits fram. Bland annat 
föreslås medel avsättas i en visionsfond, där medel ska kunna sökas för innovativa 
projekt. Den nya visionen ska även ligga till grund för ett nytt platsvarumärke för 
Ängelholm.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande Vision 2035, daterat 27 september 2021
• Vision 2035
• Struktur för genomförande av vision 2035
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Yrkande
Lars Nyander (S), Maija Rampe (M), Liss Böcker (C), Linda Persson (KD), Patrik 
Ohlsson (SD), Karl-Otto Rosenqvist (MP), Eric Sahlvall (L) och Robin Holmberg 
(M) yrkar bifall till föreliggande förslag,  att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till vision 2035, att godkänna 
förslag till struktur för genomförande av vision 2035, samt att avsätta 200 000 
kronor i budget årligen för en visionsfond.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna förslag till vision 2035,

att godkänna förslag till struktur för genomförande av vision 2035,

att avsätta 200 000 kronor i budget årligen för en visionsfond. 

Beslutet ska expedieras till
• Kommundirektörens stab, chefsstrateg.



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 
(2)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Chefsstrateg
Lena Åström
468152
lena.astrom@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2015/55
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-09-27

Vision 2035

Ärendebeskrivning
Ängelholms kommuns vision inom ramen för Kraftsamling Ängelholm gick ut 
2020. Den 14 november 2018 tog kommunstyrelsen därför beslut om att en ny vi-
sion och att en struktur för gemensamt utvecklingsarbete skulle tas fram. Därefter 
inleddes arbetet med att ta fram förslag på en ny vision.

Uppdraget har varit att ta fram en vision som ska sträcka sig till 2035 och gälla alla i 
Ängelholms kommun – såväl kommunen, invånare, näringsliv och besökare. Fokus 
i den nya visionen ska ligga på Ängelholms bästa och den ska ha ett tydligt fram-
tidsperspektiv. 

Arbetet med att ta fram den nya visionen har bedrivits i ett brett sammansatt nät-
verk där såväl ideella, offentliga och privata aktörer varit delaktiga, från olika mål-
grupper och åldrar. Processen med att ta fram den nya visionen har bedrivits i fyra 
steg: uppföljning, omvärldsanalys, framtidsbild och vision. 

När visionen antagits kommer lansering ske. Därefter ska den genomföras, vilket 
föreslås ske genom den struktur för genomförande som tagits fram. Bland annat 
föreslås medel avsättas i en visionsfond, där medel ska kunna sökas för innovativa 
projekt. Den nya visionen ska även ligga till grund för ett nytt platsvarumärke för 
Ängelholm.

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande Vision 2035, daterat 27 september 2021
• Vision 2035
• Struktur för genomförande av vision 2035



TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 
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ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Utredning
Arbetet med att ta fram den nya visionen har skett i bred samverkan och dialog ge-
nom olika aktiviteter. Under framtagandet av omvärldsanalysen genomfördes dia-
loger på Stadsbiblioteket. Under framtagandet av framtidsbilden genomfördes dia-
logmöten med allmänhet/föreningar/näringsliv på Catena Arena, dialogmöte med 
ungdomsfullmäktige, aktiviteter med gymnasiet, aktiviteter med grundskolan, akti-
viteter med förskolan, dialog med politiker och tjänstepersoner, synpunkter inhäm-
tades på webben och brev skrevs från framtiden. Sammanlagt har kommunen fått 
in närmare 1 000 röster. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:

att godkänna förslag till vision 2035,

att godkänna förslag till struktur för genomförande av vision 2035,

att avsätta 200 000 kronor i budget årligen för en visionsfond. 

Kristina Magnusson
Kommundirektör

Lena Åström
Chefsstrateg

Beslutet expedieras till:
• Kommundirektörens stab, chefsstrateg.



Ängelholm gör det omöjliga möjligt
Vision 2035 säger att det är vi tillsammans som skapar Ängelholm. 
Det här menar vi:

Mod att tänka nytt
I Ängelholm tänjer vi på gränserna för det möjliga. Viljan att växa och tänka 
nytt syresätter hela Ängelholm.

Tillsammans händer det
I Ängelholm vet vi att vi är bäst tillsammans. Därför möts vi över gränser och 
får det att hända.

Plats för liv
Platsen Ängelholm ger oss kvaliteter som vi värnar och utvecklar och som 
skapar möjligheter för vår gemensamma utveckling.

ANDAN



Mod att tänka 
nytt
I Ängelholm tänjer vi på gränserna för det 
möjliga. Vi vågar testa och tänka annorlunda. 
Vi gör det unika och det oväntade. Vi är 
banbrytande och har mod att utmana. 

Ängelholm är människor som vill utveckla 
och utvecklas. Vi är ständigt i rörelse och 
bejakar nya idéer och initiativ. Viljan att växa 
och tänka nytt syresätter hela Ängelholm.  

Här finns plats för det omöjliga



Tillsammans  
händer det
Det är människorna som driver Ängelholm 
framåt. I Ängelholm är det lätt att mötas över 
gränser och mellan oss skapas förtroende 
och gemenskap. Vi vet att vi är bäst 
tillsammans.

Vi skapar framåtdriv och upplevelser med 
något för alla. Genom dialog och 
medskapande är vi många som får det att 
hända. 

Här finns plats för engagemang 
och upplevelser



Plats för liv
Ängelholm är en plats för skönhet och 
njutning i särklass - det vet alla, inte bara vi 
som bor här. 

Vattnet strömmar genom hela kommunen 
och ger glädje och energi åt invånare och 
besökare. Den blå kraften och det gröna 
lugnet – havet, skogen och ängarna - är 
värden som vi vårdar och utvecklar. Närhet till 
både stad och landsbygd skapar unika 
möjligheter för vår gemensamma utveckling.

Här finns plats för skönhet och liv



Struktur för 
genomförande

Arbetssättet är en del av visionen 
”Tillsammans händer det”, men 
också en förutsättning för att 
visionen ska bli verklighet. 
Kommunen ska uppmuntra, 
underlätta och understödja 
initiativ från civilsamhälle, 
föreningsliv och näringsliv. 

Arbetssätt

Pågående arbete Nytt visionsarbete 

• Implementera vision 2035 i 
kommunens styr- och 
ledningssystem.

• Sätta pågående och kommande 
aktiviteter som ligger i linje med 
visionen i ett visionskonstext.

• Utveckla visionssidan på webben.
• Ta upp visionen i olika sammanhang: 

vid medborgardialoger, möten med 
ungdomsfullmäktige, 
näringslivsaktiviteter etc.

• Visionskonferens: Genomföra en årlig 
visionskonferens med mixade deltagare 
och fokus på idégenerering.

• Visionslots: Tillskapande av en 
visionslots för att underlätta initiativ där 
kommunen behöver involveras.

• Visionsfond: Sätta av medel i en 
visionsfond (som ev kan växlas upp med 
visionssponsorer).

• Tillsammans händer det: Internt upprop 
för att förstärka samarbete/ inflytande 
från civilsamhälle, föreningar och 
näringsliv.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-09-08

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 169 Dnr. KS 2020/395, 

Motion från Patrik Ohlsson m.fl. (SD) gällande 
insatser mot psykisk ohälsa

Ärendebeskrivning
Patrik Ohlsson (SD) har lämnat en motion gällande insatser mot psykisk ohälsa 
som inkom den 25 augusti 2020. Motionären föreslår att:

- Terminsvisa samtal med en skolkurator erbjuds som standard. Detta för att 
bättre kartlägga elevens mående.

- Medel anslås för jourhavande skolkurator under skoltid. Psykisk ohälsa är 
inte schemalagd, då borde inte heller hjälpen vara det. 

- All skolpersonal utbildas i att bättre förstå och identifiera psykisk ohälsa 
bland eleverna. Detta för att kunna sätta in lämplig resurs tidigt. 

- Uppföljningskrav införs inom elevhälsan. Viktigt att berörda instanser 
stämmer av med varandra för att inte till exempel utebliven kontakt med 
vårdinrättning ska passera obemärkt. 

- Familje- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att organisera samt 
applicera ovanstående på kommunens skolor. 

Beslutsunderlag
• Yttrande från Familje- och utbildningsnämnden den 29 april 2021.
• Tjänsteutlåtande, Lärande och familj, daterat den 22 mars 2021
• Utredning av motionen, daterad den 22 mars 2021
• Motion från Patrik Ohlsson (SD) m.fl. gällande insatser mot psykisk ohälsa
• Beslut KsAu 2021-08-25, § 151

Yrkande
Patrik Ohlsson (SD) yrkar bifall till motionen. Maija Rampe(M) yrkar på avslag, i 
enlighet med förslaget i tjänsteutlåtandet.

Proposition och omröstning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner en majoritet för att föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen. Votering begärs och verkställs. Den som 
röstar för avslag röstar JA. Den som röstar för bifall röstar NEJ. Resultatet av 
omröstningen blev 11 JA-röster och 2 NEJ-röster. De som röstade JA var: Liss 
Böcker (C), Lars Nyander (S), Eric Sahlvall (L), Linda Persson (KD), Åsa Larsson 
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(S), Karl-Otto Rosenqvist (MP), Ola Carlsson (M), Fanny Krumlinde Handreck(S), 
Maija Rampe (M), Christina Hanstål (M) och Robin Holmberg (M). Röstade NEJ 
gjorde: Patrik Ohlsson (SD) och Alexander Johnsson(SD).

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige

att avslå motionen 

Reservation
Ett av de största hoten mot Sveriges och Ängelholms unga idag är den psykiska 
ohälsan. Under de sista tio åren har den psykiska ohälsan ökat med ofattbara 100 % 
bland unga i åldern 10 - 17 år. Bland flickor i 15 års ålder uppger en majoritet att de 
lidit av psykisk ohälsa. Dessa siffror kommer i en rapport från Folkhälso-
myndigheten och gäller Sverige som helhet, men det finns anledning att befara 
samma sak för vår kommun. Trots att denna utveckling varit känd har köerna till 
barn - och ungdomspsykiatrin tredubblats under den gångna mandatperioden. Blott 
tre regioner har lyckats erbjuda hjälp under utlovad tid 2017. Detta kan ses som ett 
svek mot Sveriges unga och om inte utvecklingen hejdas kommer vi att tvingas se 
konsekvenser för både individer och Riket i sin helhet.
Med detta i minnet ser vi ett behov av ytterligare riktade resurser till Barn - och 
ungdomspsykiatrin, elevhälsan samt till Ungdomsmottagningen. 
Sverigedemokraterna i Ängelholm föreslår med anledning av ovanstående, att 
terminsvisa samtal med en skolkurator erbjuds som standard. Detta för att bättre 
kartlägga elevens mående samt att medel anslås för jourhavande skolkurator under 
skoltid psykisk ohälsa är inte schemalagd, då borde inte heller hjälpen vara det.
Sverigedemokraterna anser även att all skolpersonal bör utbildas i att bättre förstå 
och identifiera psykisk ohälsa bland eleverna. Detta för att kunna sätta in lämplig 
resurs tidigt. Vi vill även att uppföljningskrav införs inom elevhälsan. Viktigt att 
berörda instanser stämmer av med varandra för att inte till exempel utebliven 
kontakt med vårdinrättning ska passera obemärkt.

Med anledning av ovanstående yrkar vi bifall till motionen. Då vårt yrkande ej vann 
gehör väljer vi att reservera oss emot beslutet. 
För Sverigedemokraterna i Ängelholm.

/Patrik Ohlsson (SD)

Beslutet ska expedieras till
• Kommunfullmäktige



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-08-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 151 Dnr. KS 2020/395, FUN 2020/243

Svar på motion från Patrik Ohlsson m.fl. (SD) gällande 
insatser mot psykisk ohälsa

Ärendebeskrivning
Patrik Ohlsson (SD) har lämnat en motion gällande insatser mot psykisk ohälsa 
som inkom den 25 augusti 2020. Motionären föreslår att:

- Terminsvisa samtal med en skolkurator erbjuds som standard. Detta för att 
bättre kartlägga elevens mående.

- Medel anslås för jourhavande skolkurator under skoltid. Psykisk ohälsa är 
inte schemalagd, då borde inte heller hjälpen vara det. 

- All skolpersonal utbildas i att bättre förstå och identifiera psykisk ohälsa 
bland eleverna. Detta för att kunna sätta in lämplig resurs tidigt. 

- Uppföljningskrav införs inom elevhälsan. Viktigt att berörda instanser 
stämmer av med varandra för att inte till exempel utebliven kontakt med 
vårdinrättning ska passera obemärkt. 

- Familje- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att organisera samt 
applicera ovanstående på kommunens skolor. 

Beslutsunderlag
• Yttrande från Familje- och utbildningsnämnden den 29 april 2021.
• Tjänsteutlåtande, Lärande och familj, daterat den 22 mars 2021
• Utredning av motionen, daterad den 22 mars 2021
• Motion från Patrik Ohlsson (SD) m.fl. gällande insatser mot psykisk ohälsa

Yrkande
Bifall till motionen från: Patrik Ohlsson
Bifall till förslaget från tjänsteutlåtandet(avslag): Robin Holmberg (M), Linda 
Persson (KD), och Liss Böcker(C).

Proposition och omröstning
Ordförande, Robin Holmberg(M) ställer de två förslagen mot varandra och finner 
en majoritet för att motionen skall avslås. Votering begärs och verkställs. Den som 
röstar för att motionen skall avslås röstar JA. Den som röstar för att motionen skall 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-08-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

bifallas röstar NEJ. Resultatet av omröstningen blev 4 JA-röster och 1 NEJ-röst. 
De som röstade JA var: Robin Holmberg (M), Liss Böcker (C), Linda Persson 
(KD) och Lars Nyander (S). Den som röstade NEJ var: Patrik Ohlsson (SD).

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige

att avslå motionen 

Reservation
Ett av de största hoten mot Sveriges och Ängelholms unga idag är den psykiska 
ohälsan. Under de sista tio åren har den psykiska ohälsan ökat med ofattbara 100 % 
bland unga i åldern 10 - 17 år. Bland flickor i 15 års ålder uppger en majoritet att de 
lidit av psykisk ohälsa. Dessa siffror kommer i en rapport från Folkhälso-
myndigheten och gäller Sverige som helhet, men det finns anledning att befara 
samma sak för vår kommun. Trots att denna utveckling varit känd har köerna till 
barn - och ungdomspsykiatrin tredubblats under den gångna mandatperioden. Blott 
tre regioner har lyckats erbjuda hjälp under utlovad tid 2017. Detta kan ses som ett 
svek mot Sveriges unga och om inte utvecklingen hejdas kommer vi att tvingas se 
konsekvenser för både individer och Riket i sin helhet.
Med detta i minnet ser vi ett behov av ytterligare riktade resurser till Barn - och 
ungdomspsykiatrin, elevhälsan samt till Ungdomsmottagningen.

Sverigedemokraterna i Ängelholm föreslår med anledning av ovanstående, att 
terminsvisa samtal med en skolkurator erbjuds som standard. Detta för att bättre 
kartlägga elevens mående samt att medel anslås för jourhavande skolkurator under 
skoltid psykisk ohälsa är inte schemalagd, då borde inte heller hjälpen vara det.

Sverigedemokraterna anser även att all skolpersonal bör utbildas i att bättre förstå 
och identifiera psykisk ohälsa bland eleverna. Detta för att kunna sätta in lämplig 
resurs tidigt. Vi vill även att uppföljningskrav införs inom elevhälsan. Viktigt att 
berörda instanser stämmer av med varandra för att inte till exempel utebliven 
kontakt med vårdinrättning ska passera obemärkt.

Med anledning av ovanstående yrkar vi bifall till motionen. Då vårt yrkande ej vann 
gehör väljer vi att reservera oss emot beslutet. 
För Sverigedemokraterna i Ängelholm

/Patrik Ohlsson (SD)
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Beslutet ska expedieras till
• Kommunstyrelsen



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 
(2)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Nämndsekreterare
Linda Wahlström
0431-46 81 64
linda.wahlstrom@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2020/395
Ytterligare dnr: FUN 2020/243
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-06-30

Svar på motion från Patrik Ohlsson (SD) f.fl. gällande 
insatser mot psykisk ohälsa

Ärendebeskrivning
Patrik Ohlsson (SD) har lämnat en motion gällande insatser mot psykisk ohälsa 
som inkom den 25 augusti 2020. Motionären föreslår att:

- Terminsvisa samtal med en skolkurator erbjuds som standard. Detta för att 
bättre kartlägga elevens mående.

- Medel anslås för jourhavande skolkurator under skoltid. Psykisk ohälsa är 
inte schemalagd, då borde inte heller hjälpen vara det. 

- All skolpersonal utbildas i att bättre förstå och identifiera psykisk ohälsa 
bland eleverna. Detta för att kunna sätta in lämplig resurs tidigt. 

- Uppföljningskrav införs inom elevhälsan. Viktigt att berörda instanser 
stämmer av med varandra för att inte till exempel utebliven kontakt med 
vårdinrättning ska passera obemärkt. 

- Familje- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att organisera samt applice-
ra ovanstående på kommunens skolor. 

Beslutsunderlag 
• Yttrande från Familje- och utbildningsnämnden den 29 april 2021.
• Tjänsteutlåtande, Lärande och familj, daterat den 22 mars 2021
• Utredning av motionen, daterad den 22 mars 2021
• Motion från Patrik Ohlsson (SD) m.fl. gällande insatser mot psykisk ohälsa
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Utredning
Kommunfullmäktige beslutade den 25 augusti 2020 att remittera motionen till 
Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens ordförande beslutade på delegation den 2 
oktober 2020 att motionen remitteras till Familje- och utbildningsnämnden för ytt-
rande.

Familje- och utbildningsnämnden har hanterat motionen vid sitt sammanträde den 
29 april 2021 och lämnar ett yttrande till Kommunfullmäktige att avslå motionen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfull-
mäktige

att avslå motionen 

Kristina Magnusson
Kommundirektör

Henrik Sandén
Planeringschef

Beslutet expedieras till:
• Motionären
• Familje- och utbildningsnämnden
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Verksamhetschefchef
Anna Ristovska
468851
anna.ristovska@engelholm.se

Till: Familje- och utbildningsnämnden
Diarienummer: FUN 2020/243
Ytterligare dnr: KS 2020/395
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-04-05

Yttrande över motion från Patrik Ohlsson m.fl. (SD) 
gällande insatser mot psykisk ohälsa

Ärendebeskrivning
Patrik Ohlsson (SD) har lämnat en motion gällande insatser mot psykisk ohälsa 
som inkom den 25 augusti 2020. Motionären föreslår att:

- Terminsvisa samtal med en skolkurator erbjuds som standard. Detta för att 
bättre kartlägga elevens mående.

- Medel anslås för jourhavande skolkurator under skoltid. Psykisk ohälsa är 
inte schemalagd, då borde inte heller hjälpen vara det. 

- All skolpersonal utbildas i att bättre förstå och identifiera psykisk ohälsa 
bland eleverna. Detta för att kunna sätta in lämplig resurs tidigt. 

- Uppföljningskrav införs inom elevhälsan. Viktigt att berörda instanser 
stämmer av med varandra för att inte till exempel utebliven kontakt med 
vårdinrättning ska passera obemärkt. 

- Familje- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att organisera samt applice-
ra ovanstående på kommunens skolor. 

Kommunfullmäktige beslutade den 25 augusti 2020 att remittera motionen till 
Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens ordförande beslutade på delegation den 2 
oktober 2020 att motionen remitteras till Familje- och utbildningsnämnden för ytt-
rande.

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande, Lärande och familj, daterat den 22 mars 2021
• Bilagd utredning av motionen, daterad den 22 mars 2021
• Delegationsbeslut av Kommunstyrelsens ordförande daterat den 2 oktober 

2020, KS 2020/395
• Beslut Kommunfullmäktige daterat den 25 augusti 2020, KS 2020/395
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• Motion gällande insatser mot psykisk ohälsa, Patrik Ohlsson (SD), daterad den 
25 augusti 2020, Dnr 2020/395

Utredning
Att erbjuda ett terminsvist samtal med skolkurator för att kartlägga elevens mående 
innebär ca 10 300 timmars utökning av skolkuratorsresursen i den obligatoriska 
grundskolan. Evidens och finansiering saknas för att göra en sådan satsning. 
Skolsköterskorna genomför de hälsobesök som Skollagen föreskriver. Hälsosamta-
let är ett verktyg för att kartlägga elevernas mående. Skolkuratorns uppdrag regleras 
av Skollagen och beskrivs i Socialstyrelsens och Skolverkets gemensamma doku-
ment, ”Vägledning för elevhälsa”. Begreppet jourhavande skolkurator återfinns in-
te i vägledningsdokumentet. Skolorna har en struktur kring elevhälsoarbetet med 
elevhälsoplaner och arbetssätt för att fånga upp elever. Tex elevhälsoteam, SIP-
möte och orosanmälan.

Förslag till beslut
Familje- och utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommun-
fullmäktige

att avslå motionen

Lars-Ola Olsson
Chef Lärande och familj

Anna Ristovska
Verksamhetschef Barn- och elevhälsan

Beslutet expedieras till:
• Kommunstyrelsen
• Lärande och familj
• Patrik Ohlsson (SD)
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Verksamhetschef Barn- och elevhälsa
Anna Ristovska
468851
Anna.Ristovska@engelholm.se

Utredning av motionen om insatser mot psykisk 
ohälsa

Dagens samhälle präglas av en ökande mängd val och många människor upplever 
en ökad stress och press i vardagen. Det påverkar inte minst barn och unga vuxna i 
form av en ökad psykisk ohälsa. Både i Sverige och utomlands ökar antalet 
personer med lättare psykisk ohälsa. Till exempel fördubblades andelen 13- och 15-
åringar med psykosomatiska symtom i Sverige från mitten av 80-talet fram till 2014 
enligt Folkhälsomyndigheten. Utvecklingen har drabbat flickorna hårdast. Barn- 
och elevhälsan känner väl till den här bilden och arbete bedrivs för att bidra 
hälsofrämjande och förebyggande på olika sätt. 

Som en motpol finns det forskning som pekar på risken för en "medikalisering av 
normala livserfarenheter", att diagnoser och medicinering i för hög grad används 
för att tackla vanliga problem och motgångar i vardagen. Språket är i dag 
impregnerat med psykiatriska termer. Vi talar om klimatångest, politisk depression 
eller bokstavsbarn. Idoler och influensers berättar om psykisk ohälsa i sociala 
medier. Vi lever i en tid där fler vardagliga problem tolkas som psykisk ohälsa. Ett 
viktigt perspektiv är att de flesta barn och unga mår bra och får sina behov 
tillgodosedda. 

De flesta av Barn- och elevhälsans medarbetare arbetar mot flera förskolor och 
skolor. Det finns höga förväntningar på Barn- och elevhälsan och önskan om 
större tillgång till stöd från verksamheten. Barn- och elevhälsan själv konstaterar att 
behovet ökar, dels utifrån en ökning av barn- och elevantalet, trångboddhet på 
förskolor och skolor och dels pga tyngre problematik hos barn och elever. Skolorna 
behöver stöttning i hur de möter komplicerad inlärning, utagerande elever, olika 
funktionsnedsättningar och skolfrånvaro. Barn- och elevhälsan i Ängelholms 
kommun uppfyller lagens krav på tillgång till elevhälsa. Barnhälsa är inte lagstadgad. 
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För att tillgodose skolornas behov är det en förutsättning att Barn- och elevhälsas 
tjänster justeras i takt med att barn- och elevantalet ökar och kommunens 
socioekonomiska struktur förändrats. Så har inte skett. 

Barn- och elevhälsans medarbetare vittnar om en hög arbetsbelastning. Det finns 
oro över att inte räcka till för förskolors och skolors behov. Vid läsårets början 
fanns 5132 elever inskrivna i åk F – 9. Att erbjuda ett terminsvist samtal med 
skolkurator för att kartlägga elevens mående innebär ca 10 300 timmars utökning 
av skolkuratorsresursen i den obligatoriska grundskolan. Evidens och finansiering 
saknas för att göra en sådan satsning. Det är viktigt att prioritera 
skolkuratorsresursen så att den gagnar de som verkligen behöver det. 
Skolsköterskorna genomför de hälsobesök som Skollagen föreskriver. 
Skolsköterskan möter alla barn i förskoleklass och i årskurs 2, 4, 7 i grundskolan 
och i årskurs 1 på gymnasiet för hälsobesök. Inför besöket får vårdnadshavare och 
elev besvara frågor i en elektronisk hälsoenkät. Under hälsobesöket ges möjlighet 
att prata om hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skolarbete och trivsel i skolan. 
Med de äldre eleverna diskuterar skolsköterskan även frågor om alkohol, narkotika, 
doping, tobak, sex och samlevnadsfrågor. Skolsköterskan kontrollerar längd, vikt, 
rygg, syn och hörsel, lite olika beroende på vilken av årskurser. Hälsosamtalet är ett 
verktyg för att kartlägga elevernas mående. Resultatet används sedan på individ, 
grupp, skol- och kommunnivå. 

Skolkuratorns uppdrag regleras av Skollagen och beskrivs i Socialstyrelsens och 
Skolverkets gemensamma dokument, ”Vägledning för elevhälsa”. Begreppet 
jourhavande skolkurator återfinns inte i vägledningsdokumentet. Skolkuratorns 
uppdrag är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande med skolrelaterad 
problematik. 

Skolorna har en struktur kring elevhälsoarbetet med elevhälsoplaner och arbetssätt 
för att fånga upp elever. Tex elevhälsoteam, SIP-möte och orosanmälan. Skolan är 
bemannad med skolkurator på del av skoltiden. Vid särskilda händelser går det att 
omdisponera resurser. En skola som delar skolkurator med en annan skola har 
skolkuratorn närvarande enligt ett uppgjort schema.  

De viktigaste personerna i barns och ungas liv är deras föräldrar. Det är i första 
hand vårdnadshavaren som ansvarar för barnens mående. Skolans samarbete med 
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vårdnadshavare är viktigt. Inom Lärande och familj erbjuds föräldrautbildningar för 
att stötta vårdnadshavare i sitt föräldraskap. En ny webbsida samlar information 
om stöd till barn, föräldrar och familjer. Föräldrautbildning är endast ett exempel 
på det stöd som erbjuds inom Lärande och familj.  
https://www.engelholm.se/omsorg-och-hjalp/familj-vuxen-barn-och-unga/stod-
till-barn-foraldrar-och-familjer.html 

https://www.engelholm.se/omsorg-och-hjalp/familj-vuxen-barn-och-unga/stod-till-barn-foraldrar-och-familjer.html
https://www.engelholm.se/omsorg-och-hjalp/familj-vuxen-barn-och-unga/stod-till-barn-foraldrar-och-familjer.html
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FUN § 38 Dnr. FUN 2020/243, KS 2020/395

Yttrande över motion från Patrik Ohlsson m.fl. (SD) 
gällande insatser mot psykisk ohälsa

Ärendebeskrivning
Patrik Ohlsson (SD) har lämnat en motion gällande insatser mot psykisk ohälsa 
som inkom den 25 augusti 2020. Motionären föreslår att:

- Terminsvisa samtal med en skolkurator erbjuds som standard. Detta för att 
bättre kartlägga elevens mående.

- Medel anslås för jourhavande skolkurator under skoltid. Psykisk ohälsa är 
inte schemalagd, då borde inte heller hjälpen vara det. 

- All skolpersonal utbildas i att bättre förstå och identifiera psykisk ohälsa 
bland eleverna. Detta för att kunna sätta in lämplig resurs tidigt. 

- Uppföljningskrav införs inom elevhälsan. Viktigt att berörda instanser 
stämmer av med varandra för att inte till exempel utebliven kontakt med 
vårdinrättning ska passera obemärkt. 

- Familje- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att organisera samt 
applicera ovanstående på kommunens skolor. 

Kommunfullmäktige beslutade den 25 augusti 2020 att remittera motionen till 
Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens ordförande beslutade på delegation den 2 
oktober 2020 att motionen remitteras till Familje- och utbildningsnämnden för 
yttrande.

Beslutsunderlag
• Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 15 april 2021, § 118
• Tjänsteutlåtande, Lärande och familj, daterat den 22 mars 2021
• Bilagd utredning av motionen, daterad den 22 mars 2021
• Delegationsbeslut av Kommunstyrelsens ordförande daterat den 2 oktober 

2020, KS 2020/395
• Beslut Kommunfullmäktige daterat den 25 augusti 2020, KS 2020/395
• Motion gällande insatser mot psykisk ohälsa, Patrik Ohlsson (SD), daterad den 

25 augusti 2020, Dnr 2020/395
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Föredragande tjänsteperson
Verksamhetschef Anna Ristovska

Yrkande
Mimmi Heinegren (SD) yrkar att kommunfullmäktige ska föreslås bifalla motionen. 
Ale Holm (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut och avslag på Mimmi 
Heinegrens (SD) bifallsyrkande. Hannes Petersson (M) instämmer i Ale Holms (S) 
yrkande.

Proposition och omröstning
Ordförande Sven-Ingvar Borgquist (M) ställer proposition på yrkandena och finner 
att nämnden bifaller Ale Holms (S) med fleras yrkande.

Omröstning begärs och verkställs. Följande propositionsordning godkänns. Den 
som avser att rösta enligt Ale Holms (S) med fleras yrkande röstar ja, och den som 
röstar enligt Mimmi Heinegrens (SD) yrkande, dvs bifall till motionen, röstar nej.

Omröstningen utfaller med 11 ja-röster mot 2 nej-röster enligt nedan

Namn Ja Nej
Rasmus Waak Brunkestam (C) X
Johnny Nguyen X
Mimmi Heinegren (SD) X
Hannes Petersson (M) X
Agneta Normann (M) X
Malin Oldelsheim (S) X
Gunnel Aidemark (L) X
Therese Ingvarsson (SD) X
Martin Hultberg (M) X
Ale Holm (S) X
Christel Steinick (M) X
Eva-Lena Lindell (S) X
Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande X

Beslut
Familje- och utbildningsnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen att 
Kommunfullmäktige beslutar

att  avslå motionen
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Reservation
Ett av de största hoten mot Sveriges och Ängelholms unga idag är den psykiska 
ohälsan. Under de sista tio åren har den psykiska ohälsan ökat med ofattbara 100 % 
bland unga i åldern 10 - 17 år. Bland flickor i 15 års ålder uppger en majoritet att de 
lidit av psykisk ohälsa. Dessa siffror kommer i en rapport från 
Folkhälsomyndigheten och gäller Sverige som helhet, men det finns anledning att 
befara samma sak för vår kommun.
Trots att denna utveckling varit känd har köerna till barn - och ungdomspsykiatrin 
tredubblats under den gångna mandatperioden. Blott tre regioner har lyckats 
erbjuda hjälp under utlovad tid 2017. Detta kan ses som ett svek mot Sveriges unga 
och om inte utvecklingen hejdas kommer vi att tvingas se konsekvenser för både 
individer och Riket i sin helhet.
Med detta i minnet ser vi ett behov av ytterligare riktade resurser till Barn - och 
ungdomspsykiatrin, elevhälsan samt till Ungdomsmottagningen.

Sverigedemokraterna i Ängelholm föreslår med anledning av ovanstående, att 
terminsvisa samtal med en skolkurator erbjuds som standard. Detta för att bättre 
kartlägga elevens mående samt att medel anslås för jourhavande skolkurator under 
skoltid psykisk ohälsa är inte schemalagd, då borde inte heller hjälpen vara det.

Sverigedemokraterna anser även att all skolpersonal bör utbildas i att bättre förstå 
och identifiera psykisk ohälsa bland eleverna. Detta för att kunna sätta in lämplig 
resurs tidigt. Vi vill även att uppföljningskrav införs inom elevhälsan. Viktigt att 
berörda instanser stämmer av med varandra för att inte till exempel utebliven 
kontakt med vårdinrättning ska passera obemärkt.

Med anledning av ovanstående yrkar vi bifall till motionen. Då vårt yrkande ej vann 
gehör väljer vi att reservera oss emot beslutet. 
För Sverigedemokraterna i Ängelholm

Mimmi Heinegren (SD), Therese Ingvarsson (SD), Camilla Nordström (SD), 
Dorthe Sjöholm (SD)

Beslutet ska expedieras till
• Kommunstyrelsen



Ängelholm 200800

Ärue¡moLMS KoMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

2020 -08- 2 5

on...t%../p:.1..

Motion gällande insatser mot psykisk ohälsa

Ett av de stÖrsta hoten mot Sveriges och Angelholms unga idag är den psykiska ohälsan.
Under de sista tio åren har den psykiska ohälsan ökat med ofaitbara rciav" bland unga i
åldern 10 - 17 år. Bland flickor i 15 årsåldern uppger en majoritet att de lidit av psykisk

O :!3]:: Dessa siffror kommer i en rapport tran Ëoìtnatsomindigheten och gåler éverige som
helhet, men det finns anledning att befara samma sak för vår kommun.

Trots att den¡a utveckling varit känd har köerna till barn - och ungdomspsykiatrin tredubblats
under den gångna mandatperioden. Blott tre regioner och landstiñg nar'ryófats erbjuda hjälp

O under utlovad tid 2017. oeita kan ses som ett svek mot Sveriges unga och om inte
utvecklingen hejdas kommer vi att tvingas se konsekvenser for OåOJ¡ndivider och Riket i sin
helhet.

Med detta i minnet ser vi ett behov av ytterligare riktade resurser till Barn- och
ungdomspsykiatrin, elevhälsan samt till ungdomsmottagningen.

Sverigedemokraterna i Ängelhotm föreslår med anledning av ovanstående:

Att: Terminsvisa samtal med en skolkurator erbjuds som standard. Detta för att bättre
kartlägga elevens mående.

Att: Medel anslås for jourhavande skolkurator under skoltid. psykisk ohälsa är inte
schemalagd, då borde inte heller hjälpen vara det.

' Att: All skolpersonal utbildas i att bättre förstå och identifiera psykisk ohälsa bland eleverna.
Detta för att kunna sätta in lämplig resurs tidigt.

Atfi UppfÖljningskrav införs inom elevhälsan. Viktigt att berörda instanser stämmer av med
varandra för att inte till exempel utebliven kontakt med vårdinrättning ska passera obemärkt.

Att: Familje- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att organisera samt applicera
ovanstående på kommunens skolor.

Patrik Ohlsson Johan

4
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Therese lngvarsson (SD)

Mimmi Heinegren (SD)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-09-08

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 170 Dnr. KS 2020/319, 

Motion från Lars Nyander (S) - Ängelholm behöver en 
tillgänglighetsguide

Ärendebeskrivning
Lars Nyander (S) har inkommit med en motion som föreslår att kommunen tar 
fram en tillgänglighetsguide. Motionären beskriver att personer med 
funktionshinder ska kunna planera sina besök i butiker, restauranger och andra 
offentliga lokaler och slippa överraskas av hinder som på olika sätt hindrar 
tillgängligheten. En tillgänglighetsguide skulle gagna kommunen, näringslivet, 
kulturverksamheterna och föreningslivet men framförallt medborgarna. 
Motionären avslutar med att flera kommuner runt om i landet redan har tagit fram 
en tillgänglighetsguide

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande enheten för juridik och kansli daterat den 30 juni 2021.
• Plan för tillgänglighetsguide inkl. frågeformulär .
• Beslut Samhällsbyggnadsnämnden 26 januari 2021.
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle daterad den 11 december 2020.
• Motion från Lars Nyander  (S) m.fl. daterad den 15 juni 2020. 
• Beslut KsAu 2021-08-25, § 143

Yrkande
Lars Nyander (S) och Ola Carlsson (M) yrkar bifall till motionen.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige

att bifalla motionen med hänvisning till att arbete med att ta fram en 
tillgänglighetsguide pågår. 

Beslutet ska expedieras till
• Kommunfullmäktige



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-08-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 143 Dnr. KS 2020/319, SBN 2020/195

Svar på motion från Lars Nyander (S) - Ängelholm 
behöver en tillgänglighetsguide

Ärendebeskrivning
Lars Nyander (S) har inkommit med en motion som föreslår att kommunen tar 
fram en tillgänglighetsguide. Motionären beskriver att personer med 
funktionshinder ska kunna planera sina besök i butiker, restauranger och andra 
offentliga lokaler och slippa överraskas av hinder som på olika sätt hindrar 
tillgängligheten. En tillgänglighetsguide skulle gagna kommunen, näringslivet, 
kulturverksamheterna och föreningslivet men framförallt medborgarna. 
Motionären avslutar med att flera kommuner runt om i landet redan har tagit fram 
en tillgänglighetsguide.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande enheten för juridik och kansli daterat den 30 juni 2021.
• Plan för tillgänglighetsguide inkl. frågeformulär .
• Beslut Samhällsbyggnadsnämnden 26 januari 2021.
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle daterad den 11 december 2020.
• Motion från Lars Nyander  (S) m.fl. daterad den 15 juni 2020. 

Yrkande
Lars Nyander (S) yrkar bifall till förslaget från tjänsteutlåtandet.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige

att bifalla motionen med hänvisning till att arbete med att ta fram en 
tillgänglighetsguide pågår. 

Beslutet ska expedieras till
• Kommunstyrelsen
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Nämndsekreterare
Linda Wahlström
0431-46 81 64
linda.wahlstrom@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2020/319
Ytterligare dnr: SBN 2020/195
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-08-09

Svar på motion från Lars Nyander (S) m.fl. -         
Ängelholm behöver en tillgänglighetsguide

Ärendebeskrivning
Lars Nyander (S) har inkommit med en motion som föreslår att kommunen tar 
fram en tillgänglighetsguide. Motionären beskriver att personer med funktionshin-
der ska kunna planera sina besök i butiker, restauranger och andra offentliga loka-
ler och slippa överraskas av hinder som på olika sätt hindrar tillgängligheten. En 
tillgänglighetsguide skulle gagna kommunen, näringslivet, kulturverksamheterna 
och föreningslivet men framförallt medborgarna. Motionären avslutar med att flera 
kommuner runt om i landet redan har tagit fram en tillgänglighetsguide.

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande enheten för juridik och kansli daterat den 30 juni 2021.
• Plan för tillgänglighetsguide inkl. frågeformulär .
• Beslut Samhällsbyggnadsnämnden 26 januari 2021.
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle daterad den 11 december 2020.
• Motion från Lars Nyander  (S) m.fl. daterad den 15 juni 2020. 

Utredning
Frågan om tillgänglighetsguide är pågående i kommunen och en plan för arbetet 
finns bifogat det här ärendet. Med hänvisning till att arbete med att ta fram en till-
gänglighetsguide redan pågår föreslås att motionen bifalls.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfull-
mäktige

Att bifalla motionen med hänvisning till att arbete med att ta fram en tillgänglig-
hetsguide pågår. 
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Beslutet expedieras till:
• Motionären
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Plan för Tillgänglighetsguide 

 

Inledning 

Ett flertal kommuner i Sverige har en tillgänglighetsguide, ofta i form av en 

interaktiv digital karta, där tillgängligheten till offentliga lokaler i kommunen 

framgår. Alternativt som en förteckning, på kommunens webbsida. 

En tillgänglighetsguide bygger på inventering av lokaler i kommunen som besöks 

av allmänheten. Det kan handla om exempelvis vårdcentraler, myndigheter, skolor, 

fritidsanläggningar, butiker och bankkontor. Inventeringen görs utifrån olika 

perspektiv såsom tillgänglighet för rullstolsburna, syn- eller hörselskadade och 

astmatiker och allergiker. Dessutom bör man bredda tillgänglighetsguiden med 

offentliga platser i kommunen och exempelvis inkludera strand, badbryggor, 

busshållplatser och övergångsställen. Ängelholm vill dessutom inkludera stadens 

evenemang i guiden. 

Bakgrund 

I Ängelholms kommun fanns det en tillgänglighetsguide som inkluderade allmänna 

lokaler i hela kommunen. Den innehöll ungefär 500 objekt som hade inventerats 

mellan 2008 och våren 2011. I guiden visades varje objekt, exempelvis en affär, 

med symbol och beskrivning av på vilket sätt lokalen var tillgänglig. Det fanns inget 

tydligt uttalat ansvar, organisatorisk tillhörighet eller budget för 

Tillgänglighetsguiden vilket resulterade att den inte blev underhållen och 

uppdaterad. 

Frågan har politiskt uppmärksammats och diskuterats i flera forum. En motion av 

Lars Nyander (S) ”Ängelholm behöver en tillgänglighetsguide” KS 2020/319. 
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Kommunstyrelsen remitterade motionen till samhällsbyggnadsnämnden för 

yttrande, och valde att besvara motionen men varken godkänna eller bifalla den. 

Yttrandet från samhällsbyggnadsnämnden skriver att det behövs en tvärsektoriell 

arbetsgrupp med bred kompetens som tar fram en projektplan. Ärendet ska upp i 

kommunstyrelsen och slutligen i kommunfullmäktige. Frågan har även 

uppmärksammats under social hållbarhetsberedningens uppdrag för en färdplan 

mot social hållbarhet, därav detta dokument som blir ett beslutsunderlag för den 

politiska processen.  

En tillgänglighetsguide gör det enklare för personer med olika funktionsvariationer 

att planera sitt besök i vår kommun och slippa överraskas av hinder som på olika 

sätt hindrar tillgängligheten. Det kan gälla butiker, restauranger och andra offentliga 

lokaler och platser. Det kan även handla om olika aktiviteter och evenemang. 

Kommunen gör mycket i Ängelholm för att tillgänglighetsanpassa men tyvärr 

synliggörs det inte. En tillgänglighetsguide skulle gagna alla. Kommunen, 

näringslivet, kulturverksamheterna och föreningslivet men framförallt invånarna.  

Målet är att det ska vara tydligt för alla var och hur kommunen är 

tillgänglighetsanpassad. 

Behovskartläggning 

En grupp inom kommunen utifrån olika expertfunktioner såsom tillgänglighet, 

mångfald, kommunikation, kultur och idrott samt evenemang och besöksnäring har 

resonerat kring behov samt undersökt hur en del andra kommuner presenterar sin 

tillgänglighet. I granskningen uppmärksammades bland annat  

Tillgänglighetsdatabasen (TD) som ett alternativ. TD startade 2005 av Turistrådet 

Västsverige och innehåller tillgänglighet på fler än 7500 platser i hela Sverige. 

Databasen ägs, driftas och utvecklas av Västra Götalandsregionen som också sluter 

avtal med, utbildar och ger support till externa avtalsparter. 

Gruppen pratade bland annat med Region Skåne som är avtalspart i TD sedan 

2016. Regionen driver detta i projektform organiserat under Regionfastigheter. 

Resurserna i projektet har tillsatts med hjälp från arbetsförmedlingen med lönestöd. 

Man arbetar i huvudsak med vårdinrättningar och kommer snart även inkludera 

folktandvård och privata vårdinrättningar.  
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TD är ett bra alternativ men känns begränsat eftersom databasen är uppbyggd på 

inventering av allmänna lokaler. Ängelholm är en kustnära idyll som bjuder på 

upplevelser året runt och det känns angeläget att kunna erbjuda 

tillgänglighetsinformation inom alla områden. Hav, land, liv och lust! 

Gruppen har även haft samtal med Anna Philqvist, Tillgänglighetssamordnare i 

Höganäs. Där har kommunen haft en tillgänglighetsguide sedan 2014. Den är 

baserad på GIS och inmatning sker i dess databas. Nyligen lanserades en ny 

hemsida i kommunen och sökfunktionen till Tillgänglighetsguiden fungerar inte i 

dess nya gränssnitt. Detta gör att Höganäs kommun nu tittar på nya och/eller 

kompletterande lösningar. 

 
Bilden visar Höganäs kommuns sökbara Tillgänglighetsguide 

Samverkan för gemensam lösning 

Gemensamt för de kommuner vi talat med och utifrån vår egen erfarenhet kan vi 

konstatera att utgångspunkten för att införa och få en varaktig tillgänglighetsguide 

behöver vara ett tydligt uppdrag med tillhörande finansiering inom respektive 

kommun. En bred representation från kommunens olika verksamheter, näringsliv 

och civila samhället är nödvändig för att arbeta med frågan som spänner bredare än 

en enskild nämnds verksamhetsområde. Vägen dit skulle dock gynnas av 

samverkan flera kommuner emellan. Gemensamma brukarundersökningar, delade 

utvecklingskostnader och största vinsten, en gemensam output som är lika för 

användaren oberoende av vilken kommun man besöker. 
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I Familjesamarbetet finns det många bra idéer som kan testas och utvecklas i 

projekt. Varje år avsätter Familjen Helsingborg tillsammans 4,5 miljoner kronor för 

att utveckla verksamheten enligt utvecklingsplanen.  

Ett gemensamt arbete med en Tillgänglighetsguide mellan familjens kommuner är 

en idé som passar väl in inom ramen för tre av familjens fyra utvecklingsområden 

2020-2023. Dessutom har vi redan identifierat synergier med det pågående 

familjeprojektet SMARTstad. Intentionen är att lämna in en projektansökan inför 

höstens process.  

Målbild och ramar 

Huvudmål 

En sökbar digital tillgänglighetsguide med kopplingar till lokala, regionala och 

nationella databaser. 

Effektmål 

Det ska vara tydligt för alla, besökare och kommuninvånare, var och hur hela 

kommunen är tillgänglighetsanpassad.  

Aktivitetsplan 

Juni - Juli 

4 feriearbetare under ledning av Per Sköldbäck inventerar utifrån bifogat 

frågeformulär. 

Projektet SMARTstad genomför brukarundersökningar angående digitalt 

sökbeteende.  

Augusti – September 

Genomföra brukarundersökningar hos målgruppen angående behov 

Skriva och lämna in projektansökan. Ev. gemensamt med Höganäs kommun 



Frågeformulär - tillgänglighetsguiden
TILLGÄNGLIGHET FÖR PERSONER MED NEDSATT RÖRELSEFÖRMÅGA: 
Entré utan hinder       
Entré via ramp 
Entré via handikapphiss 
Trösklar och nivåskillnader inomhusmiljö 
Finns              Finns ej        (dock finns trösklar i lokalerna i källarplanet) 
Automatisk dörröppnare 
Finns              Finns ej 
Handikapptoalett 
Finns              Finns ej 
Om handikapptoalett finns, hur bred är dörröppningen? 
80 cm (standard vid nybyggnation)        Om ej 80 cm, hur bred är dörröppningen? 
Handikapparkering 
Finns              Finns ej 
om handikapparkering, avstånd mellan parkeringen och din verksamhets huvudentré: Max 10 m 

TILLGÄNGLIGHET FÖR PERSONER MED SYNNEDSÄTTNING: 
Om det finns trappor, har de kontrastmarkering 
Ja                        Nej 
Om ni har stora glasytor, finns det kontrastmarkering på dem 
Ja                         Nej 
Ledstråk i golv 
Finns            Finns ej 

TILLGÄNGLIGHET FÖR PERSONER MED HÖRSELNEDSÄTTNING: 
Hörselslinga 
Finns            Finns ej 

TILLGÄNGLIGHET FÖR PERSONER MED OLIKA FORMER AV ALLERGI: 
Allergiframkallande växter 
Finns             Finns ej 
Heltäckningsmattor 
Finns            Finns ej 
Djurförbud 
Tillämpas                  Tillämpas ej 

TILLGÄNGLIGHET FÖR PERSONER MED NEDSATT KOGNITIV FÖRMÅGA: 
Skyltning och symboler utformade så de är lätta att upptäcka, läsa och förstå 
Finns             Finns ej 

ÖVRIGT _______________________________________________________________

a
a
a

a a

a a

a a

a

a a

a a

a a

a a

aa a

aa aa

aa aa

aa aa

aa aa



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-01-26

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 18 Dnr. SBN 2020/195, KS 2020/319

Motion från Lars Nyander (S) - Ängelholm behöver en 
tillgänglighetsguide

Ärendebeskrivning
Lars Nyander (S) har inkommit med en motion som föreslår att kommunen tar 
fram en tillgänglighetsguide. Motionären beskriver att personer med 
funktionshinder ska kunna planera sina besök i butiker, restauranger och andra 
offentliga lokaler och slippa överraskas av hinder som på olika sätt hindrar 
tillgängligheten. En tillgänglighetsguide skulle gagna kommunen, näringslivet, 
kulturverksamheterna och föreningslivet men framförallt medborgarna. 
Motionären avslutar med att flera kommuner runt om i landet redan har tagit fram 
en tillgänglighetsguide.

Kommunstyrelsen har remitterat motionen till samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande. Enligt kommunallagen ska en motion om möjligt beredas så att 
kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från att motionen väcktes.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 11 december 2020
Motion från Lars Nyander (S) – Ängelholm behöver en tillgänglighetsguide, daterad 
2020-06-15, KS 2020/319
Kommunfullmäktiges beslut att remittera motionen till kommunstyrelsen, 2020-06-
22 § 141
Kommunstyrelsen remitterar motionen till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande, 
2020-07-01, KS 2020/319

Yrkande
Hans-Åke Jönsson (C) yrkar bifall till förslaget i tjänsteutlåtandet (godkänna 
förslaget till yttrande).

Magnus Jonsson (S) yrkar att man som yttrande skall föreslå bifall till motionen. 

Bifall till Magnus Jonsson yrkande från: BrittMarie Hansson (S).



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-01-26

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Proposition och omröstning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och en finner en majoritet för att 
godkänna förslaget till yttrande. Votering begärs och verkställs. Den som röstar för 
Hans-Åke Jönssons yrkande röstar JA. Den som röstar för Magnus Jonssons 
yrkande röstar NEJ. Resultatet av omröstningen blev 9 JA-röster och 4 NEJ-röster. 
Resultatet av omröstningen blev 9 JA-röster och 4 NEJ-röster. Röstade JA gjorde: 
Alexander Johnsson (SD), Staffan Laurell (M), Per Skantz (M), Alf Carlsson (M), 
Bo Salomonsson (SD), Anita Rosén (L), Nicklas Oddson (KD), Stephan Persson 
Tyrling(M) och Hans-Åke Jönsson (C). Röstade NEJ gjorde: BrittMarie Hansson 
(S), Magnus Jonsson (S), Jennie Fredriksson (S) och Benny Persson (V).

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att  godkänna förslag till yttrande och överlämna det till kommunstyrelsen som svar    
på remiss i ärendet Motion från Lars Nyander (S) - Ängelholm behöver en 
tillgänglighetsguide.

Beslutet ska expedieras till
Kommunstyrelsen
Planeringschef Samhälle
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Planeringschef Samhälle
Sofie Pragler
0431-87000
Sofie.Pragler@engelholm.se Samhällsbyggnadsnämnden

Svar på motion från Lars Nyander (S) - Ängelholm behöver en 
tillgänglighetsguide  

Ärendebeskrivning
Lars Nyander (S) har inkommit med en motion som föreslår att kommunen tar fram en 
tillgänglighetsguide. Motionären beskriver att personer med funktionshinder ska kunna planera 
sina besök i butiker, restauranger och andra offentliga lokaler och slippa överraskas av hinder 
som på olika sätt hindrar tillgängligheten. En tillgänglighetsguide skulle gagna kommunen, 
näringslivet, kulturverksamheterna och föreningslivet men framförallt medborgarna. 
Motionären avslutar med att flera kommuner runt om i landet redan har tagit fram en 
tillgänglighetsguide.

Kommunstyrelsen har remitterat motionen till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Enligt 
kommunallagen ska en motion om möjligt beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut 
inom ett år från att motionen väcktes.

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 11 december 2020
1. Motion från Lars Nyander (S) – Ängelholm behöver en tillgänglighetsguide, daterad 2020-

06-15, KS 2020/319
2. Kommunfullmäktiges beslut att remittera motionen till kommunstyrelsen, 2020-06-22 § 

141
3. Kommunstyrelsen remitterar motionen till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande, 2020-

07-01, KS 2020/319

Utredning/yttrande
Ett flertal kommuner i Sverige har en tillgänglighetsguide, ofta i form av en interaktiv digital 
karta, där tillgängligheten till offentliga lokaler i kommunen framgår. Alternativt som en 
förteckning, på kommunens webbsida.

En tillgänglighetsguide bygger på en inventering av alla lokaler i kommunen som besöks av 
allmänheten. Det kan handla om exempelvis vårdcentraler, myndigheter, skolor, 
fritidsanläggningar, butiker och bankkontor. Inventeringen görs utifrån olika perspektiv såsom 
tillgänglighet för rullstolsburna, syn- eller hörselskadade och astmatiker och allergiker. Man 
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skulle även kunna tänka sig att bredda tillgänglighetsguiden med offentliga platser i 
kommunen och exempelvis inkludera badbryggor, busshållplatser och övergångsställen.

Omkring år 2010 genomfördes en inventering av tillgängligheten till offentliga lokaler i 
Ängelholms kommun av dåvarande stadsarkitektkontoret med finansiering från 
mångfaldsbudgeten. Informationen publicerades på kommunens webbplats men uppdraget 
och resurserna försvann vilket medförde att informationen efter ett tag blev inaktuell, och så 
småningom plockades bort. Idag görs endast tillsyn vid anmälningar om enkelt avhjälpta 
hinder.

En ny tillgänglighetsguide bygger på att en ny inventering görs. Informationen ska sedan 
presenteras i en lämplig kanal och någon funktion bör få ett tydligt ansvar och resurser för att 
över tid säkerställa informationens aktualitet. Digitaliseringen möjliggör idag bättre möjlighet 
att hålla informationen à jour. Till exempel skulle man kunna använda en e-tjänst genom 
vilken företagare och fastighetsägare själva kan uppdatera sin information efter automatiska 
påminnelser.

I samhällsbyggnadsnämndens utredning har kontakt tagits med representanter från andra delar 
av kommunens verksamhet för dialog. Resultatet av dialogen blev att en bred representation 
från kommunens olika verksamheter, näringsliv och civila samhället är nödvändig för att 
arbeta med frågan som spänner bredare än en enskild nämnds verksamhetsområde. 
Ängelholmslokaler, Ängelholms Näringsliv och olika föreningar i kommunen är alla viktiga 
aktörer utöver representanter från nämndernas olika verksamheter och det kommunala 
handikapprådet. Förslagsvis fungerar kommunala handikapprådet som referensgrupp i 
framtagandet. Handikapprådet kan även kontrollera en årlig uppföljning för att informationen 
i tillgänglighetsguiden ska hållas aktuell även över tid.

Utgångspunkten för att införa en tillgänglighetsguide behöver dock vara ett tydligt uppdrag 
med tillhörande finansiering, dels för en inventering dels för att skapa en digital förteckning 
och sedan underhålla denna. Detta kan med fördel hänskjutas till budgetprocessen inför 2022. 
Om beslut sedan tas om införande av tillgänglighetsguide så är samhällsbyggnadsnämndens 
uppfattning att det är fördelaktigt att tillsätta en bred arbetsgrupp med kompetenser från flera 
olika nämnders verksamheter, näringslivet och civila samhället för att arbeta med frågan i 
dialog med det kommunala handikapprådet
 

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta

att godkänna förslag till yttrande och överlämna det till kommunstyrelsen som svar på 
remiss i ärendet Motion från Lars Nyander (S) - Ängelholm behöver en tillgänglighetsguide.

_____
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Pernilla Fahlstedt Sofie Pragler
Chef Samhälle Planeringschef Samhälle

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Planeringschef Samhälle



Socia ldemokraterna
FRAMTIDSPARTIET I ÄruGËLHOLM

Motion till Kommunfullmäktige i Ängelholms Kommun 2020-06-15

Ängelholm behöver en tillgänglighetsguide

Alla människor är olika. Vi har olika intressen, uppskattar olika typer av mat, och vill göra olika saker på
vår fritid. För de flesta av oss är ett besök på en lunchrestaurang, ett besök i en butik eller ett besök i en
annan lokal som riktar sig till allmänheten inget som kräver någon större planering.

Men för den som har svårt att se, höra eller röra sig kan ett motsvarande besök vara allt annat än enkelt.

Med en tillgänglighetsguide kan personer med funktionshinder planera sina besök och slipper överraskas
av hinder som på olika sätt hindrar tillgängligheten. Att självständigt kunna röra sig i en butik, på en
restaurang eller i en annan lokal som riktar sig till allmänheten skulle ge en upplevelse av både trygghet
och valfrihet, vilket är målsättningen med tillgänglighetsguiden.

Ett framtagande av en sådan guide skulle gagna både kommunen och näringslivet, kulturverksamheterna
och föreni ngslivet men fra mföra I lt med borga rna.

Flera kommuner runt om i landet har redan tagit fram en tillgänglighetsguide.

Vi socialdemokrater ser därför ett tydligt behov av

Att: Ängelholms kommun tar fram en tillgänglighetsguide.

För den socialdemokratiska gruppen

Lars Nya nder

sociaf demokraterna i Ängelholm, södra vägen g-7,262 52 Ängetholm, 0431-106 0g,
angdlholm@socialdemokraterna.se, www.socialdemokraternaangelholm.se



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-09-08

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 171 Dnr. KS 2020/496, NKIF 2020/92

Motion från Susanne Jönsson (S) om inrättande av 
träffpunkt för E-sport

Ärendebeskrivning
Susanne Jönsson (S) har inkommit med en motion som yrkar på att Ängelholms 
kommun anordnar en träffpunkt för ungdomar som sysslar med E-sport där man 
har möjlighet att träffas och anordna tävlingar. Nämnden för kultur, idrott och 
fritid har yttrat sig över motionen den 19 april 2021.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande daterat den 4 juni 2021 
• Protokollsutdrag NKIF den 19 april 2021, § 29 
• Tjänsteutlåtande från Kultur och stad daterat den 3 mars 2021
• Motion från Susanne Jönsson (S), inkommen den 26 oktober 2020

• Beslut KsAu 2021-08-25, § 149

Yrkande
Lars Nyander(S) yrkar att motionen skall bifallas, i enlighet med förslaget från 
tjänsteutlåtandet. Christina Hanstål (M) yrkar att motionen skall anses besvarad.

Proposition och omröstning
Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner en majoritet för att 
motionen skall anses besvarad. Votering begärs och verkställs. Den som röstar för 
att motionen skall anses besvarad röstar JA. Den som röstar för att motionen skall 
bifallas röstar NEJ. Resultatet av omröstningen blev 8 JA-röster och 5 NEJ-röster. 
De som röstade JA var: Liss Böcker (C), Eric Sahlvall (L), Linda Persson (KD), 
Karl-Otto Rosenqvist (MP), Ola Carlsson (M), Maija Rampe (M), Christina Hanstål 
(M) och Robin Holmbeg (M). De som röstade NEJ var: Lars Nyander (S), Patrik 
Ohlsson (SD), Åsa Larsson(S), Alexander Johnsson (SD) och Fanny Krumlinde 
Handreck (S).

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att motionen skall anses besvarad.
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Reservation
Vi Socialdemokrater reserverar oss till förmån för eget förslag, bifall till motionen.

”Sedan nämnden behandlade motionen i april 2021 så har Kultur och Stad 
rekryterat en person med kompetens inom e-sport, med placering på fritidsgården 
MK-huset. På MK-huset finns också en maskinpark som möjliggör en mindre 
satsning på e-sport inom ramen för fritidsgårdens verksamhet.” ett utdrag ur 
tjänsteskrivelsen i ärendet. Motionen har alltså sedan den lämnats in behandlats i 
nämnden för kultur, idrott och fritid, där frågan kring inrättande av en träffpunkt 
utretts. Nämndens alla ledamöter har vid samtliga beslut ställt sig bakom förslaget. 
Även när denna fråga behandlades i KSAU var samtliga politiker överens om att 
bifalla motionen. Men sen har något hänt mellan sammanträdet i KSAU och KS 
som fått den blå-gröna majoriteten att ändra sig och välja att inte bifalla motionen. 
Detta med en högst oklar motivering som muntligt redovisades på sittande möte. 
Kultur och stad har rekryterat en person med speciella kunskaper inom E-sport 
området, en placering av verksamheten är bestämd samt den utrustning som 
behövs finns på plats. Med andra ord har allt gjorts precis enligt det motionären 
önskar i sin motion. Motionens intentioner att skapa en träffpunkt för de som är 
intresserade av E-sport är därmed verkställd och bör således även betraktas som 
bifallen.

Beslutet ska expedieras till
• Kommunfullmäktige
• Nämnden för kultur, idrott och fritid
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-08-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 149 Dnr. KS 2020/496, NKIF 2020/92

Svar på motion från Susanne Jönsson (S) om 
inrättande av träffpunkt för E-sport

Ärendebeskrivning
Susanne Jönsson (S) har inkommit med en motion som yrkar på att Ängelholms 
kommun anordnar en träffpunkt för ungdomar som sysslar med E-sport där man 
har möjlighet att träffas och anordna tävlingar. Nämnden för kultur, idrott och 
fritid har yttrat sig över motionen den 19 april 2021.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande daterat den 4 juni 2021 
• Protokollsutdrag NKIF den 19 april 2021, § 29 
• Tjänsteutlåtande från Kultur och stad daterat den 3 mars 2021
• Motion från Susanne Jönsson (S), inkommen den 26 oktober 2020

Yrkande
Lars Nyander (S) yrkar bifall till förslaget från tjänsteutlåtandet.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta

att bifalla motionen.

Beslutet ska expedieras till
• Kommunstyrelsen
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Planeringschef
Henrik Sanden
0431-46 80 90
henrik.sanden@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2020/496
Ytterligare dnr: NKIF 2020/92
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-06-04

Svar på motion från Susanne Jönsson (S) om inrättan-
de av träffpunkt för E-sport

Ärendebeskrivning
Susanne Jönsson (S) har inkommit med en motion som yrkar på att Ängelholms 
kommun anordnar en träffpunkt för ungdomar som sysslar med E-sport där man 
har möjlighet att träffas och anordna tävlingar. Nämnden för kultur, idrott och fri-
tid har yttrat sig över motionen den 19 april 2021.

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat den 4 juni 2021 
• Protokollsutdrag NKIF den 19 april 2021, § 29 
• Tjänsteutlåtande från Kultur och stad daterat den 3 mars 2021
• Motion från Susanne Jönsson (S), inkommen den 26 oktober 2020

Utredning
E-sport, i likhet med många andra fritidssysselsättningar, kräver tillgång till utrust-
ning som är förhållandevis dyr för den enskilde. Nämnden för kultur, idrott och 
fritid hänvisar i sitt yttrande till barnkonventionen och att det är viktigt för kom-
munen att skapa så lika villkor för så många som möjligt och framförallt för de 
som inte har de ekonomiska resurserna på hemmaplan. Ängelholms kommun har 
idag ingen etablerad mötesplats med denna inriktning för ungdomar eller förening-
ar.

Nämnden för kultur, idrott och fritid påtalar vikten av att Ängelholms kommun 
uppmärksammar målgruppen som bedriver e-sport. För att göra detta på ett bra 
sätt behövs bland annat en djupare förståelse för aktiviteten och en dialog med 
målgruppen. En träffpunkt behöver också resurser i form av utrustning, lokal och 
personal med rätt kompetens.

Sedan nämnden behandlade motionen i april 2021 så har Kultur och Stad rekryte-
rat en person med kompetens inom e-sport, med placering på fritidsgården MK-
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huset. På MK-huset finns också en maskinpark som möjliggör en mindre satsning 
på e-sport inom ramen för fritidsgårdens verksamhet.

Det finns i dagsläget ingen förening eller annan ideell organisation för e-sport i 
kommunen, men genom att möjliggöra för e-sport inom den befintliga fritidsverk-
samheten så är förhoppningen fler ska få möjlighet att prova på aktiviteten i mer 
organiserad form. Om detta faller väl ut och om det i framtiden bildas en förening 
så finns det förutsättningar att stödja en sådan verksamhet med till exempel före-
ningsbidrag.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfull-
mäktige besluta

att bifalla motionen.

Kristina Magnusson
Kommundirektör

Henrik Sandén
Planeringschef

Beslutet expedieras till:
• Motionären
• Nämnden för kultur, idrott och fritid



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2021-04-19

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 29 Dnr. NKIF 2020/92

Svar på remiss av motion från Susanne Jönsson (S) om 
inrättande av träffpunkt för E-sport

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna har inkommit med en motion som yrkar på att Ängelholms 
kommun anordnar en träffpunkt för ungdomar som sysslar med E-sport där man 
har möjlighet att träffas och anordna tävlingar.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande från Kultur och stad daterat den 3 mars 2021
• Motion från Susanne Jönsson (S), inkommen den 26 oktober 2020

Yrkande
Susanne Jönsson (S) och Daniel Coloka (S) yrkar bifall till föreliggande förslag till 
beslut. 

Beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar

att yttra sig till kommunstyrelsen i enlighet med tjänsteutlåtande från kultur och 
stad.  

Beslutet ska expedieras till
• Kommunstyrelsen
• Hl Peter Björkqvist
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Enhetschef
Peter Björkqvist
468952
peter.bjorkqvist@engelholm.se

Till: Nämnden för kultur, idrott och fritid
Diarienummer: NKIF 2020/92
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-03-03

Svar på remiss av motion från Susanne Jönsson (S) om 
inrättande av center för e-sport

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna har inkommit med en motion som yrkar på att Ängelholms 
kommun anordnar en träffpunkt för ungdomar som sysslar med E-sport där man 
har möjlighet att träffas och anordna tävlingar.

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande från Kultur och stad daterat den 3 mars 2021
• Motion från Susanne Jönsson (S), inkommen den 26 oktober 2020

Utredning
På Svenska E-sportförbundets hemsida kan man läsa att ”E-sport står för elektronisk 
sport och är ett samlingsnamn på tävlingsinriktade dator- och TV spel. För att ett spel 
ska vara en e-sport krävs det att de tävlande möter varandra, och inte spelar mot da-
torn. Det är även den tävlandes prestation som ska vara det avgörande för vem som 
vinner. Hasardspel som t.ex. poker eller lotterier är därför inte e-sport”.

Vidare går det att läsa att det finns idag i Sverige lika många organiserade e-sportare 
som handbolls eller hockeyspelare. E-sport är en officiell sport i 24 länder, bland annat 
Sydkorea, Italien och Finland. Det senaste landet att utse e-sport till en officiell sport 
är Tyskland.

Det svenska e-sportförbundet arbetar för att e-sporten ska komma med i Riksidrotts-
förbundet och därmed få stämpel som officiell sport som likställs med övrig förenings-
idrott.

Ordförande på föreningen Malmö E-sportcenter beskriver utmaningarna med att star-
ta en mötesplats för e-sport. Mötesplatsen behöver kunna möta en bred målgrupp. 
Föräldrar till många barn och unga har inte möjlighet att införskaffa den  dyra utrust-
ningen som är en förutsättning för att kunna bedriva e-sport. Idag bedrivs sporten of-
tast i lag om 2-6 deltagare som behöver träna sig i samarbete. För detta är det viktigt 
att det finns kunnig och coachande personal tillgänglig.
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Även för de som bedriver e-sport hemifrån med egen utrustning är det viktigt att kun-
na träffas i sitt lag för att utveckla samarbetsförmågan och andra egenskaper som är 
viktiga för e-sporten.

Professionell personal/coach betonar vikten av fysisk aktivitet, rätt kost, sömn mm 
som är viktiga beståndsdelar för att bli en duktig e-sportare.

En viktig förutsättning för att skapa en bra mötesplats för e-sport för ungdomar i Äng-
elholm är att vi skapar dialog med målgruppen så att de har möjlighet att komma med 
kloka inspel innan mötesplatsen tar form. Idag är denna målgrupp ”osynlig” för kom-
munen.

Kunskapen i Ängelholms kommun gällande e-sportens förutsättningar behöver ut-
vecklas. Då sporten sysselsätter många barn och unga borde det vara en prioriterad 
verksamhet för Ängelholms kommun att utveckla. Idag är det mycket fokus på den 
traditionella idrotten och dess arenor.

En av de professionella yrkesgrupperna som arbetar med barn och ungas fritid är fri-
tidsledarna. För att bygga upp en bra mötesplats för e-sport behöver det finnas konti-
nuitet och kunskap hos personalen på mötesplatsen i bemötande av barn och unga 
vilket fritidsledarna besitter. När det gäller kunskap i e-sport kan det finnas behov av 
fortbildning.

För att sammanfatta ovanstående och som svar på remissen av motionen är det vik-
tigt att Ängelholms kommun uppmärksammar målgruppen som bedriver e-sport. Ett 
sätt kan då vara att bygga upp en mötesplats med inriktning mot e-sport.

För att göra detta på ett bra sätt behövs:

- Dialog med målgruppen
- Kunskapsinhämtning
- Lämplig lokal
- Utrustning
- Personal med kunskap inom e-sport
- Budget

I nuläget finns det inte tillgång till lokal samt budget för hyra och kostnader som till-
kommer i form av utrustning. Förslaget måste hanteras i budgetprocessen och priori-
teras för att inrättande av en mötesplats för e-sport ska bli verklighet.
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Då e-sport uppenbarligen är en aktivitet som många barn- och unga utför på sin fritid 
är det viktigt för kommunen att skapa så lika villkor för så många som möjligt och 
framförallt för de som inte har de ekonomiska resurserna på hemmaplan. På så sätt 
uppfylls intentionerna i barnkonventionen.

Förslag till beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar

att yttra sig till kommunstyrelsen i enlighet med tjänsteutlåtande från kultur och 
stad.  

Maria Birgander
Verksamhetschef Kultur och stad

Peter Björkqvist
Enhetschef bad, idrott och friluftsliv

Beslutet expedieras till:
• Kommunstyrelsen
• Hl Peter Björkqvist
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Motion till Kommunfullmäktige i Ängelholms Kommun 2020-L0-26

Motion om att inrätta E -sport

E -sport är ett samlingsbegrepp för tävlingar som utförs på datorer eller spelkonsoler, där de
tävlande spelar olika sorters datorspel mot varandra. E -sport tar oftast form i organiserade
tävlingar där datorspel spelas via internet, lokala nätverk, LAN-partyn eller med spelare som
samsas vid samma konsol. Svenska E-spoftföreningen(SESF) staftades oktober 2008 och arbetar
ftir att e-sport ska bli en del av Riksidrottsflorbundet. Syftet med SESF är att framja e-sport i
Sverige; föreningen är ideell och verkar i enlighet med demokratiska principer samt religiöst,
etniskt och partipolitiskt oberoende. Sverige har deltagit och skickat landslag till stora mästerskap
med goda resultat. 2016 startades även Svenska E-sLortflorbundet som samlar loreningar som vill
utöva e-sport i tävlings- eller motionsform. Ãr 2015 startades två gymnasieutbildningar, en i
Edsbyn och en i Märsta, med inriktning på e-sport. Flera andra gymnasier har floljt efter.

Vi Socialdemoktatet ytkar dädöt:

Att: Angelholms kommun anordna en träffpunkt for ungdomar som sysslar med E sport där man
har möjlighet att träffas och anordna tävli ar

Dnr
2o2o /tf 4ü

S*cãüxËd#$?"ïük å"ãternä

,siìru,,Susanne Jönsson

Socialdemokraterna

2: vice ordförande i Kultur, idrott och fritid

Sociaf demokraterna i Angelholm, södra vägen 3-7,262 52 Angelholm, 0431-106 08,

anselholm@socialdemo kraterna.se, www.socialdemokraternaangelholm.se



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-09-08

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 172 Dnr. KS 2021/203, 

Uppföljning bifallna motioner 2016-2020

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige ska årligen få en redovisning över de motioner som bifallits 
och ännu inte verkställts.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande enheten för juridik och kansli daterad 10 augusti 2021.
Redovisning över bifallna motioner daterad 10 augusti 2021. 
Beslut KsAu 2021-08-25, § 144

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 

att godkänna redovisningen av bifallna motioner.

Beslutet ska expedieras till
• Kommunfullmäktige



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-08-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 144 Dnr. KS 2021/203, 

Redovisning av bifallna motioner 2016-2020

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige ska årligen få en redovisning över de motioner som bifallits 
och ännu inte verkställts.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande enheten för juridik och kansli daterad 10 augusti 2021.
Redovisning över bifallna motioner daterad 10 augusti 2021. 

Yrkande
Patrik Ohlsson (SD) yrkar bifall till förslaget från tjänsteutlåtandet.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige 

att godkänna redovisningen av bifallna motioner.

Beslutet ska expedieras till
• Kommunstyrelsen
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Nämndsekreterare
Linda Wahlström
0431-46 81 64
linda.wahlstrom@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2021/203
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-08-10

Redovisning av bifallna motioner 2016-2020

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige ska årligen få en redovisning över de motioner som bifallits och 
ännu inte verkställts.

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande enheten för juridik och kansli daterad 10 augusti 2021.
Redovisning över bifallna motioner daterad 10 augusti 2021. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäkti-
ge 

att godkänna redovisningen av bifallna motioner.

Kristina Magnusson
Kommundirektör

Malin Lundberg
Kanslichef
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Redovisning 2021 av bifallna motioner

Verkställda motioner sedan föregående redovisning:

Datum för 
bifall i KF

Dnr. KS Rubrik på motionen Kommentar

2016-10-31 2016/263 Digital justering av protokoll Är infört våren 2021

2017-01-30 2016/72 Skyltning längs infartsvägar till turistmål Trafikverket har avslagit kommunens ansökan om skyltning 
på de statliga vägarna. På de kommunala vägarna är 
skyltningen genomförd.

Nämndsekreterare
Linda Wahlström
0431-46 81 64
linda.wahlstrom@engelholm.se
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2017-03-27 2015/640 Källsortering på allmänna platser Vi har fem stycken källsorteringsstationer i centrum idag. 
Resultatet visar tyvärr att det inte källsorteras i den 
omfattning vi skulle önska. Diskussion pågår om att placera 
ut fler papperskorgar med källsortering.

2018-01-29 2017/560 Julbelysning, Nya torg Belysning är beställd, kommer vara på plats till julen 2021.

2018-06-18 2016/469 Arbeta mer för att skapa fler trygghetsboenden Beslut finns om renovering av särskilda boenden I 
Ängelholms kommun KS 2019/328  §43, samt NOS 
2020/6 där frågan om trygghetsboenden ingår som en del.

2018-08-27 2016/758 Arbeta för friskoleetablering i Ängelholm Pågående ärenden i politiken om etablering  av friskolor i 
centrum

2018-09-24 2017/754 Integrering av funktionsnedsatta, specialpeng att 
ta med

Lärande och familj har tagit fram nya rutiner för ansökan 
om medel för extraordinära insatser vilket även kan fördelas 
till ”hemskolan”.
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2018-09-24 2014/310 Avskaffa ofrivilliga delade turer Succesiv avveckling pågår inom projektet "heltid som 
norm" . 

2018-09-24 2017/186 Inrätta ett bygdeforum Landsbygdssamordnaren har fått i uppdrag att ta fram 
förslag på hur vi på bästa sätt kan driva 
landsbygdsutveckling med de resurser vi har, och i det 
sammanhanget tittar landsbygdssamordnare bland annat på 
den bifallna motionen om bygdeforum

2018-09-24 2017/756 Fritt val av kulturskola inom Familjen 
Helsingborg

Frågan är väckt och diskussioner pågår i Familjen 
Helsingborgs nätverk. Frågan bedöms som komplex att 
genomföra då kommunerna har olika taxor, 
antagningsregler och kösystem.

2018-11-26 2018/217 Utreda alternativ sträckning för buss 507 samt 
tätare tidtabell

Vi påbörjade tillköp 2017 med två turer på kvällar och två 
på lördagar. Under 2018 meddelade Skånetrafiken att de 
hade hög kostnadsteckningsgrad för turerna och att de 
därmed tog över kostnaden för dem. Kommunen köpte då 
till två turer och förlängning av en tur till från Hjärnarp till 
Svenstorp. Efter det har det trafikåret 2021 även utökats 
med två turer på lördagar.
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2018-11-26 2017/664 Utreda möjligheten till nya påsar för matavfall NSR arbetar med handla upp alternativ till nuvarande 
bärare för matavfall samt med att bygga om sin 
förbehandling för att den bättre ska kunna hantera till 
exempel kritapåsar. Ansvariga för avfall i Ängelholms deltar 
aktivt i detta arbete.

2020-01-27 2019/119  Utbyggnad av Nybroleden längs Rönneå Hanteras inom Ängelholmspaketet.

2020-01-27 2019/323 Införande av synpunkts- och felanmälningsapp Ängelholms kommun har idag de föreslagna funktionerna 
på sin hemsida. Vid felanmälan går det att ange position och 
bifoga bilder. Synpunkter kan även skickas in via hemsidan. 

2020-01-27 2019/190 Belysning på cykelvägen mellan Ängelholms 
centrum och Varalöv.

Kommunen har haft dialog med Trafikverket eftersom de 
är väghållare och bygger ut cykelvägnätet enligt 
cykelvägsplanen. Trafikverket gav beskedet att frågan tas 
upp vid nästa översyn av den regionala cykelvägsplanen 
som årligen ses över och beslutas av Region Skåne. 
Framtagandet sker i samråd med Trafikverket, Skånes 
kommuner och representanter från näringslivet. 
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2020-02-24 2017/847 Boenden för äldre i glesbygd Beslut finns om renovering av särskilda boenden I 
ängelholms kommun KS 2019/328  §43, samt NOS 2020/6 
där frågan om boenden för äldre i glesbygd ingår som en 
del.

2020-08-25 2017/809 Utredning om en förskola i Össjö Arbete med detaljplan för att möjliggöra byggnation av 
förskola i Össjö pågår.

Ännu inte verkställda motioner

Datum för 
bifall i KF

Dnr. KS Rubrik på motionen Kommentar

2017-02-27 2016/592 Minnestavla över Tullakrok Framtagande av minnestavla pågår av Kultur och stad 
tillsammans med kommunikationsenheten.

2017-03-27 2016/313 SMS tjänst vid samhällsstörningar Arbete med införande pågår. 
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2018-09-24 2017/479 Utreda möjligheten att erbjuda miljöbilar genom 
bruttolöneavdrag 

Inte verkställd.

2020-06-22 2019/322 Införande av policy mot klotter och olaga 
affischering i Ängelholms kommun. 

Beaktas i klustringen av styrdokument hösten 2021

2020-10-26 2019/507 Infrastruktur för laddstolpar till elbilar Pågående arbete i Familjen Helsingborg. Under utredning.

2021-04-27 2019/253 Belysta väderskydd Inte verkställd. Utredning pågår.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-09-08

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 173 Dnr. KS 2021/310, 

Sammanträdesdagar 2022 - kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen ska fatta beslut om 
sammanträdesdagar för 2021 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott.

Enheten för juridik och kansli har tagit fram ett schema för 2022 där 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen först planerats in och därefter har 
nämndernas sammanträden planerats in. Nämnderna tar beslut om sina egna 
sammanträdesdagar.

Förslag på sammanträdesdagar:

KS arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige
(15 december 2021) 19 januari 31 januari
26 januari 9 februari 28 februari
23 februari 9 mars 28 mars
23 mars 6 april 25 april
27 april 11 maj 30 maj
25 maj 8 juni 20 juni
22 juni 17 augusti 29 augusti
24 augusti 7 september 26 september

17 oktober (första mötet efter 
valet)

21 september 5 oktober 31 oktober
19 oktober (preliminärt 
möte efter valet)
26 oktober (budget 2023) 14 november (budget 2023)

12 oktober 9 november 28 november
16 november 30 november 12 december
14 december
(inför KS i januari 2023)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-09-08

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande från enheten för juridik och kansli daterat den 9 augusti 2021.
• Beslut KsAu 2021-08-25, § 145

Yrkande
Ola Carlsson (M), Karl-Otto Rosenqvist (MP), Eric Sahlvall(L), Patrik Ohlsson 
(SD) och Fanny Krumlinde Handreck (S) yrkar bifall till förslaget från 
tjänsteutlåtandet.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna sammanträdestider för kommunstyrelsen och dess utskott enligt 
följande:

KS arbetsutskott Kommunstyrelsen
(15 december 2021) 19 januari
26 januari 9 februari
23 februari 9 mars
23 mars 6 april
27 april 11 maj
25 maj 8 juni
22 juni 17 augusti
24 augusti 7 september

21 september 5 oktober
19 oktober (preliminärt möte efter valet)
26 oktober (budget 2023)

12 oktober 9 november
16 november 30 november
14 december
(inför KS i januari 2023)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-09-08

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 

att besluta att godkänna sammanträdestider för kommunfullmäktige enligt följande:

Kommunfullmäktige
31 januari
28 februari
28 mars
25 april
30 maj
20 juni
29 augusti
26 september
17 oktober (första mötet efter valet)
31 oktober

14 november (budget 2023)
28 november
12 december

Beslutet ska expedieras till
• Kommunfullmäktige



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-08-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 145 Dnr. KS 2021/310, 

Sammanträdesdagar 2022 - kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen ska fatta beslut om 
sammanträdesdagar för 2021 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott.

Enheten för juridik och kansli har tagit fram ett schema för 2022 där 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen först planerats in och därefter har 
nämndernas sammanträden planerats in. Nämnderna tar beslut om sina egna 
sammanträdesdagar.

Förslag på sammanträdesdagar:

KS arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige
(15 december 2021) 19 januari 31 januari
26 januari 9 februari 28 februari
23 februari 9 mars 28 mars
23 mars 6 april 25 april
27 april 11 maj 30 maj
25 maj 8 juni 20 juni
22 juni 17 augusti 29 augusti
24 augusti 7 september 26 september

17 oktober (första mötet efter 
valet)

21 september 5 oktober 31 oktober
19 oktober (preliminärt 
möte efter valet)
26 oktober (budget 2023) 14 november (budget 2023)

12 oktober 9 november 28 november
16 november 30 november 12 december
14 december
(inför KS i januari 2023)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-08-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande från enheten för juridik och kansli daterat den 9 augusti 2021.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta att godkänna 
sammanträdestider för kommunstyrelsen och dess utskott enligt följande:

KS arbetsutskott Kommunstyrelsen
(15 december 2021) 19 januari
26 januari 9 februari
23 februari 9 mars
23 mars 6 april
27 april 11 maj
25 maj 8 juni
22 juni 17 augusti
24 augusti 7 september

21 september 5 oktober
19 oktober (preliminärt möte efter valet)
26 oktober (budget 2023)

12 oktober 9 november
16 november 30 november
14 december
(inför KS i januari 2023)

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktiga att besluta att godkänna sammanträdestider för 
kommunfullmäktige enligt följande:

Kommunfullmäktige
31 januari
28 februari
28 mars
25 april
30 maj
20 juni
29 augusti
26 september
17 oktober (första mötet efter valet)
31 oktober

14 november (budget 2023)
28 november
12 december



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-08-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslutet ska expedieras till
• Kommunstyrelsen
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Nämndsekreterare
Linda Wahlström
0431-46 81 64
linda.wahlstrom@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2021/310
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-08-09

Sammanträdesdagar 2022 - kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen ska fatta beslut om sammanträ-
desdagar för 2021 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrel-
sens arbetsutskott.

Enheten för juridik och kansli har tagit fram ett schema för 2022 där kommunfull-
mäktige och kommunstyrelsen först planerats in och därefter har nämndernas sam-
manträden planerats in. Nämnderna tar beslut om sina egna sammanträdesdagar.

Förslag på sammanträdesdagar:

KS arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige
(15 december 2021) 19 januari 31 januari
26 januari 9 februari 28 februari
23 februari 9 mars 28 mars
23 mars 6 april 25 april
27 april 11 maj 30 maj
25 maj 8 juni 20 juni
22 juni 17 augusti 29 augusti
24 augusti 7 september 26 september

17 oktober (första mötet efter 
valet)

21 september 5 oktober 31 oktober
19 oktober (preliminärt mö-
te efter valet)
26 oktober (budget 2023) 14 november (budget 2023)

12 oktober 9 november 28 november
16 november 30 november 12 december
14 december
(inför KS i januari 2023)



TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 
(3)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande från enheten för juridik och kansli daterat den 9 augusti 2021.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta att godkänna 
sammanträdestider för kommunstyrelsen och dess utskott enligt följande:

KS arbetsutskott Kommunstyrelsen
(15 december 2021) 19 januari
26 januari 9 februari
23 februari 9 mars
23 mars 6 april
27 april 11 maj
25 maj 8 juni
22 juni 17 augusti
24 augusti 7 september

21 september 5 oktober
19 oktober (preliminärt möte efter valet)
26 oktober (budget 2023)

12 oktober 9 november
16 november 30 november
14 december
(inför KS i januari 2023)

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfull-
mäktiga att besluta att godkänna sammanträdestider för kommunfullmäktige nligt 
följande:

Kommunfullmäktige
31 januari
28 februari
28 mars
25 april
30 maj
20 juni
29 augusti
26 september
17 oktober (första mötet efter valet)
31 oktober

14 november (budget 2023)
28 november
12 december
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Kristina Magnusson
Kommundirektör

Henrik Sandén
Planeringschef

Beslutet expedieras till:
• Kommunikationsenheten

• Kundtjänst

• Enheten för juridik och kansli, nämndsekreterare



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-09-08

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 174 Dnr. KS 2021/105, 

Redovisning kommunalt partistöd för år 2020

Ärendebeskrivning
Kommuner får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till de politiska partierna för 
att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). Detta framgår av 
kommunallagen, 4 kap 29-32§. Kommunfullmäktige i Ängelholms kommun har 
fattat beslut om omfattningen och formerna för partistödet.

Av kommunallagen 4 kap 31§ framgår att mottagaren av partistödet årligen ska 
lämna in en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det 
ändamål som är avsett i lagtexten. Redovisningen ska avse 1 januari – 31 december 
och ges in till kommunfullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens 
utgång. En av mottagaren utsedd granskare ska granska om redovisningen ger en 
rättvisande bild av hur mottagaren använt partistödet. Granskarens rapport av hur 
mottagaren har använt stödet ska bifogas till redovisningen.

Kommunfullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till ett parti som 
underlåter att ge in redovisningen och granskningsrapporten.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande från enheten för juridik och kansli daterat den 7 juli 2021

• Redovisning av partistöd 2020 inkl. granskningsintyg från:
Moderaterna
Socialdemokraterna
Centerpartiet
Sverigedemokraterna
Liberalerna
Engelholmspartiet
Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Vänsterpartiet
Beslut KsAu 2021-08-25, § 150



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-09-08

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

att notera inkomna redovisningar av partistöd år 2020.

Beslutet ska expedieras till
• Kommunfullmäktige



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-08-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 150 Dnr. KS 2021/105, 

Redovisning kommunalt partistöd för år 2020

Ärendebeskrivning
Kommuner får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till de politiska partierna för 
att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). Detta framgår av 
kommunallagen, 4 kap 29-32§. Kommunfullmäktige i Ängelholms kommun har 
fattat beslut om omfattningen och formerna för partistödet.

Av kommunallagen 4 kap 31§ framgår att mottagaren av partistödet årligen ska 
lämna in en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det än-
damål som är avsett i lagtexten. Redovisningen ska avse 1 januari – 31 december 
och ges in till kommunfullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens 
utgång. En av mottagaren utsedd granskare ska granska om redovisningen ger en 
rättvisande bild av hur mottagaren använt partistödet. Granskarens rapport av hur 
mottagaren har använt stödet ska bifogas till redovisningen.

Kommunfullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till ett parti som underlå-
ter att ge in redovisningen och granskningsrapporten.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande från enheten för juridik och kansli daterat den 7 juli 2021

• Redovisning av partistöd 2020 inkl. granskningsintyg från:
Moderaterna
Socialdemokraterna
Centerpartiet
Sverigedemokraterna
Liberalerna
Engelholmspartiet
Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Vänsterpartiet



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-08-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Yrkande
Liss Böcker (C) yrkar bifall till förslaget från tjänsteutlåtandet.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta

att notera inkomna redovisningar av partistöd år 2020.

Beslutet ska expedieras till
• Kommunstyrelsen
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0431–870 00 engelholm.se

Nämndsekreterare
Linda Wahlström
0431-46 81 64
linda.wahlstrom@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2021/105
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-07-07

Redovisning av kommunalt partistöd för 2020

Ärendebeskrivning
Kommuner får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till de politiska partierna för 
att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). Detta framgår av 
kommunallagen, 4 kap 29-32§. Kommunfullmäktige i Ängelholms kommun har 
fattat beslut om omfattningen och formerna för partistödet.

Av kommunallagen 4 kap 31§ framgår att mottagaren av partistödet årligen ska 
lämna in en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det än-
damål som är avsett i lagtexten. Redovisningen ska avse 1 januari – 31 december 
och ges in till kommunfullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens 
utgång. En av mottagaren utsedd granskare ska granska om redovisningen ger en 
rättvisande bild av hur mottagaren använt partistödet. Granskarens rapport av hur 
mottagaren har använt stödet ska bifogas till redovisningen.

Kommunfullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till ett parti som underlå-
ter att ge in redovisningen och granskningsrapporten.

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande från enheten för juridik och kansli daterat den 7 juli 2021

• Redovisning av partistöd 2020 inkl. granskningsintyg från:
Moderaterna
Socialdemokraterna
Centerpartiet
Sverigedemokraterna
Liberalerna
Engelholmspartiet
Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Vänsterpartiet
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Utredning
Av inkomna underlag med tillhörande granskningsintyg framkommer att samtliga 
partier har använt partistödet enligt kommunallagen 4 kap 29§.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfull-
mäktige besluta

att notera inkomna redovisningar av partistöd år 2020.

Kristina Magnusson
Kommundirektör

Henrik Sandén
Planeringschef

Beslutet expedieras till:
• De politiska partierna
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Redovisning av hur kommunalt partistöd har använts och
fördelats under år 2020

Sverigedemokraterna i Ängelholms kommun har under 202o erhållit kommunalt partistöd
Bidraget har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin enligt
följande redovisning:

Erhållet partistôd 2020 578 940 kr :

Återbetalning L2 454 kr

655 925,11 kr

495 334,80 kr ,

0

160591,31 kr

Kostnaderna har fördelats enligt nedan:

1 Löner netto 205 200 kr

87 944 kr

92 109 kr

4 Lokalkostnader I99a k¡' :

5 Ma rkn adsföring/partimaterial 26 775 kr

6 Deltagaravgifter utbildningar och konferenser

7 Sociala aktivitêter 6 234kr

I 896 kr
9 Delar av partistödet sorn överfõrts till gemensam valfond 43 500 kr

3817kr,

78L2kr,

4 553 kr

Totala kostnader: 495 334 kr

lngående balans 64 531,1"1 kr

Sumrna

Avgår kostnader enligt nedan

lnkomstrånta

Utgående balans

2 Löneskatt

3 Arbetsgivaravgifter

I Teleräkningar

10 Hotellövernattningar

11 Mötesfika

L2 lntern administration {adrnincontrol }

13 Ovrigt
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Sverigedemokraterna i Angelholms komrnun
Adress C/o Rose-Mâriê Broman storkgränd 10
Postad ress 2624L Ängelholm

ûrg nr 802435-7934

Granskningsintyg

Härmed intygas att partiet har följt åndamålet för regler för partistöd i Äqgelholms kommun
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Ängelholms kommun
Kundtjänst

2021 -06- 2 I
Sign,

Redovisning av kommunalt partistöd 2020

Moderata Samlingspartiet i Ängelholm har 2020 erhällit kommunalt partisttid av Ängelholms
kommun. Enligt partiflireningens stadgar l$ åir åindamålet med ftireningen att målmedvetet
bilda opinion ftir och utveckla moderata idéer, att vinna människor som medleÍrmar och väljare
till partiet samt att i praktisk politik fìirverkliga idéer i enlighet med partiets samhällssyn.

Moderata Samlingspartier i Ängelholm har anv¿int partistödet fÌir att stÈirka partiets ställning i
den kommunala demokratin enligt nedanstående redovisning.

Erhållet kommunalt partistöd 2020 362 000 kronor

Lokalkostnader
Administration
Medlemsaktiviteter
Politisk verksamhet
Marknadsftiring
0vrigt
Avsåithring till valfond

Ängelholm 2021-06-26

Maija Rampe
Ordftirande

86 465 kronor
45 462 kronor

6 945 kronor
20 399 kronor

ll3 470 kronor
ll 209 kronor
78 050 kronor

Kassör

U-v^.- r 1

Jansson

Ayg.ElfoLMs KOMMuN
f(OMMUNSTYRELSEN

2021 _06_ 
2 8

Dnr.
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kommun
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2021 -06_ 28

Granskningsintyg avseende användande av
kommuna¡t partistö d 2O2O

Granskning

Vi har granskat Moderata Samlingspartiet i Ängelholms verksamhet flor 2020.
Granskningen har genomfürts enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag for bedömandet
av huruvida det kommunala partistödet har använts enligt ändamålen angivna i kommunens
reglemente har vi granskat füreningens bokslut, verksamhetsberättelse och Redovisning av
kommunalt partistöd 2020.

Uttalande

Vi bedömer att de medel som tilldelats foreningen har använts enligt de rekommendationer
kommunen angeff.

Angelholm 202I-06-26

Huisman
Revisor
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ÄrueemOLMS KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

2021 -05- 2 6
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Granskningsintyg avseende användande av kommunalt partistöd 2020

Vi har granskat EngelholmsPartiets verksamhet för 2020.

Granskningen har genomförts enligt god revisionssed.

Som underlag för bedömningen av huruvida det kommunala partistödet har använts enligt
ändamålen angivna i kommunens reglemente har vigranskat partiets bokslut,
verksamhetsberättelse och redovisning av kommunalt partistöd 2020.

Vi bedömer att de medel som tilldelats partiet har använts enligt de rekommendationer
kommunen angett.

Angelholm 2O2L-O2-22
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EngelholmsPartiet: Redovisning av Partistöd 2O2O

l

o
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Partistöd 2O2O

Av Partistödet har följande använts under 2O2O:

Möteskostnader:
Administration
Datakostnader
Förbrukn ingsmaterial
Lokalkostnader

Valarbete

-7 45L,OO

-8 826,00
-t9 793,00

-169,00

-51 134,00
-L16 000,00

204 310,00

203 373,00

937,00

Summa Kostnader

Partistöd som kvarstår till kommande år:
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g Ängelholms
kommun

Redovisning av kommunalt partistöd

Arendenummer

lnskickat

Uppgifter om partiet
Partiets namn

Organisationsnummer

Partiets bank- eller plusgiro

Partiets adressu ppg ifter

21 0328-EN-REDOPARTI-HF7O

2021-03-30 15:43

Liberalerna

839400-8224

463-7500

Adress

Postnummer

Ort

Partiets kontaktuppgifter

Norra Sockerbruksgatan 4b

26264
Ängelholm

E-post

Telefon

Dina uppg¡fter

Personuppgifter

lisbet.enb@gmail.com

07071 02088

Förnamn

Efremamn

Vilken roll har du i part¡et?

Om annan, ange vilken roll du har

Kontaktuppgifter

Lisbet Stina lng-Charlotte

Enbjerde

Annan

kassör

E-post

Telefon

Mobil

Redovisning

Uppgifter om part¡stöd

lisbet.enb@gmail.com

0707102088

0707102088

Beviljat partistöd (kr)

Utgifter

204310

Aktivitet

hyra

studiecirkel

Kronor

32817
551 5

Postadress Östra vägen 2 262 80 Ängelholm
ðpo.rl inft¡@engelholm.se l/e¿51¡ www.eneelholm.se

Sida I av 3



w Ãngelholms
kommun

Aktivitet
administration, hemdda

flygblad

Kronor
1 389

1092

Summa:

40813,00 kr

överföring till delar av partiorganisat¡onen utanför kommunen

överföring till
Liberalerna Skåne

Motprestation

annonser

Kronor

10215

Summa:

10215,00 kr

Övriga upplysningar

Sammanfattning av redovisning

Sammanställning

Resterande partistöd har fonderats

Beviljat partistöd

Utgifter

Överföringar

Kvarstående summa

Uppgifter om ordförande

Telefon

Uppgifter om granskare

Telefon

Sig neri n gsi nformation

2O431Q kr

40813 kr

10215kr
153282kr

Personnummer:

Namn:

E-post:

07Q2206242

Personnummer:

Namn:

E-post:

0708989500

Sonny Rosén

sorocco@hotmail.com

Hans Hammargren

hans.hammargren@hotmail.com

Ankomsttid:

Signerat av:

Signerats med personnummer:

Utgivare:

Signatur verifierad:

Signeringsinformation (medsökande)

2021-03-30 15:43

Lisbet Stina lng-Charlotte Enbjerde

LISBET ENBJERDE

2021-03-30 15:43

Signerat av
Ankomsttid:

Dan Christer Sonny Rosén

2021-03-30 15:43

Postadress Östra vägen 226280 Ängelholm
ðpo.st intb@engelholm.se lüebb www.engelholm.se

Sida 2 av 3



Ë
Angelholms
kommun

Signeringsinformation (medsökande)

Signerats med personnummer:

Utgivare:

Signatur verifierad:

Signerat av:
Ankomsttid:

Signerats med personnummer:

Utgivare:

Signatur verifierad:

Signerat som medsökande av ombudsman
2O21-06-29 15:15

Hans Christer Birger Hammargren

2021-03-3015:43

HANS HAMMARGREN

2021-03-30 18:17

Postadress Ösfta vägen 2 262 80 Ängelholm
ðpost info@engelholm.se I/eåå www.engelholm.se

Sida 3 av 3



Ë
Angelholms
kommun

Redovisning av kommunalt partistöd

Ärendenummer

lnskickat

Uppgifter om partiet
Partiets namn

Organisationsnummer

Partiets bank- eller plusgiro

Partiets adressuppg ifter

2 1 0324.EN.REDOPARTI-H565

2021-03-24 22:42

Centerpartiet

839400-3407

848-2036

Adress

Postnummer

Ort

Partiets kontaktu ppg ifter

c/o M Widen, Nona Kvickvägen I
26268
Angelholm

E-post

Telefon

Dina uppg¡fter

Personuppgifter

mats.widen@allt2.se

0736612024

Förnamn

Eftemamn

Vilken roll har du i partiet?

Om annan, ange vilken roll du har

Kontaktuppgifter

Mats Arnold

Widén

Annan

Kassör

E-post

Telefon

Mobil

Redovisning

Uppgifter om partistöd

mats.widen@allt2.se

0736612024

0736612024

Beviljat partistöd (kr)

Utgifter

1 09000

Aktivitet

Möteskostnader

lokalkostnader

Kronor

1 5561

6921

Pos tadress Ösra vägen 2 262 80 Ängelholm
ðpo.st infb@engelholm.se Wehb www.engelholm.se
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Ë
Ängelholms
kommun

Aktivitet
Kurskostnader

Avsättn till valfond

Sammanfattning av redovisning

Sammanställning

Kronor
7264
79254

Summa:

109000,00 kr

Beviljat partistöd

Utgifter

Överföringar

Kvarstående summa

Uppgifter om ordförande

Telefon

Uppgifter om granskare

ïelefon

S i g neri n gsi nformation

109000 kr

109000 kr

0kr
0kr

Personnummer:

Namn:

E-post:

072-5585406

Personnummer:

Namn:

E-post:

070-2829580

Staffan Broddesson

staffan.broddesson@gmail.com

Hans-Ake Jönsson

hans-ake.haj.jonsson@telia.com

Ankomsttid:

Signerat av:

Signerats med personnummer:

Utgivare:

Signatur verifierad:

Signeringsinformation (medsökande)

2021-03-24 22:42

Mats Arnold Widén

MATS WIDÉN

2021-03-24 22:42

Signerat av:

Ankomsttid:

Signerats med personnummer:

Utgivare:

Signatur verifierad:

Signerat av:

Ankomsttid:

Signerats med personnummer:

Utgivare:

Signatur verifierad:

Hans-Ake Hugo Jönsson

2021-03-24 22:42

Hans-Ake Jönsson

2021-03-24 23:23

Staffan Torsten Broddesson

2021-03-24 22:42

Staffan Torsten Broddesson

2021-03-2511:32

Postadress Östra vägen 2 262 80 Ängelholm
Epo.rr infb@engelholm.se l[/ebh www.engelholm.se

Sida 2 av 3



w Ängelholms
kommun

Signeringsinformation (medsökande)

Postadress Östra vägen 226280 Angelholm
ðpo.sr infò@engelholm.se lZer\å www.engelholm.se

Sida 3 av 3



w Ängelholms
kommun

Redovisning av kommunalt partistöd

Arendenummer

lnskickat

Uppgifter om partiet
Partiets namn

Organisationsnummer

Partiets bank- eller plusgiro

Partiets adressuppg ifter

21 031 O-EN-REDOPARTI-RFoO

2021-03-11 '16:13

KRISTDEMOKRATERNA RruCTLHOIV
839400-8943

8214-9,693 744 400-5

Adress

Postnummer

Ort

Partiets kontaktuppgifter

c/o L. Engström , Tåstarps ängar 96 ,

26692
Munka-ljungby

E-post

Telefon

Dina uppg¡fter

Personuppgifter

alennart.en gstrom@gmail.com

0720-638598

Förnamn

Efternamn

Vilken roll har du i partiet?

Om annan, ange vilken roll du har

Kontaktuppgifter

Anders Lennart

Engström

Annan

kassör

E-post

Telefon

Mobil

Redovisning

Uppgifter om partistöd

alennart.engstrom@gmail.com

0720638598
0720638598

Beviljat partistöd (kr)

Utgifter

I 41 880

Aktivitet

utbildning, PR-mtd , lokalhyra, omkoatnader
gruppledararvode

Kronor

I 3848
62900

Postadress Östra vägen 2 262 80 Ängelholm
Epost inlo@engelholm.se I/eåå www.enælholm.se

Sida I av 3



w Ängelholms
kommun

Aktivitet
styrelsearvode

valfond

Kronor
21500

25000

Summa:

123248,00 kr

överföring till delar av part¡organ¡sat¡onen utanför kommunen

överföring till
KD Skåne

Motprestation

utbildning,, PRmtrl( flygblad, ombudsman, m.m

Kronor

1 8550

Summa:

18550,00 kr

Sammanfattning av redovisning

Sammanställning

Beviljat partistöd

Utgifter

Överföringar

Kvarstående summa

Uppgifter om ordförande

Telefon

Uppgifter om granskare

Telefon

S i gneri n gsi nformation

141880 kr

123248 kr

18550 kr

82kr

Personnummer:

Namn:

E-post:

0704916582

Personnummer:

Namn:

E-post:

0702759582

Jan-Eric Andersson

andersson..jan.eric@gmail.com

Nicklas Oddson

nicklas.oddson @gmail.com

Ankomsttid:

Signerat av:

Signerats med personnummer:

Utgivare:

Signatur verifierad:

Si gneringsinformation (medsökande)

2021-03-11 16:13

LENNART ENGSTRÖM

2021-03-11 16:13

Signerat av:

Ankomsttid:

Signerats med personnummer:

Utgivare:

Bengt Göran Nicklas Oddson

2021-03-11 16:13

NICKLAS ODDSON

Posîctdress Östra vägen 2 262 80 Ängelholm

Epo.sl infò@engelholm.se l4leóå www.engelholm.se

Sida 2 av 3



Ë
Ängelholms
kommun

Signeringsinformation (medsökande)

Signatur verifierad:

Signerat av:

Ankomsttid:

Signerats med personnummer:

Utgivare:

Signatur verifierad:

2021-03-11 19:05

Jan-Eric Anders Andersson

2021-O3-'t't 't^'13

Signerat som medsökande av ombudsman
2021-07-06 13:36

Pos tadress Östra vägen 2 262 80 Angelholm

þosr info@engelholm.se l/eór5 www.engelholm.se

Sida 3 av 3



ÄIrIormoLMS KoMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

2021 -03- 0 1

Red av partistöd z'oz,o för Miljöpartiet
de gröna i olm (org.nr 839400-6682)

Datum: 2o2L-o2-27

Intäkter
Kommunalt partistöd
Oresutjämning
Intäkter sammanlagt:

Utgifter
Inköp av tjänst
Möteskostnader
Kontorsmaterial
Bankkostnader
Lön till tjänsteman
Arbetsgivaravgift
Utgtfter sammanlagt:

Dnr

r4r 88o kronor
5 kronor
t4t BB5 kronor

4z 63o kronor
g Bo9 kronor
599 kronor
9oo kronor
30 ooo kronor
g 42o kronor
8Z SS8 kronor

aa

Notering: Ovanstående uppgifter är awundade till närmaste krontal.

Undertecknad har granskat hur partistödet för 2o2o har använts. Jag
tillstyrker att ovanstående är korrekt.

Anders Svensson
Förtroendevald revisor för Miljöpartiet de gröna i Ängelholm



w Ängelholms
kommun

Redovisning av kommunalt partistöd

Ärendenummer

lnskickat

Uppgifter om partiet
Partiets namn

Organisationsnummer

Partiets bank- eller plusgiro

Partiets adressuppgifter

2 1 0228-EN-REDOPARTI-SC82

2021-02-2822:02

Ängelholms Arbetarekommun - Socialdemokraterna i

Ängelholm

839400-1 906

807-8487

Adress

Postnummer

Ort

Partiets kontaktuppg ifter

Södra vägen 3-7

26252
Ängelholm

E-post

Telefon

Dina uppg¡fter

Personuppgifter

angelholm@socialdemokraterna.se
0431 -1 0608

Förnamn

Eftemamn

Vilken roll har du i partiet?

Om annan, ange vilken roll du har

Kontaktuppgifter

Torgny lb Mathis

Handreck

Annan

Kassör

E-post

Telefon

Mobil

Redovisning

Uppgifter om part¡stöd

torgny.handreck@akangelholm.se

0730247982
0730247982

Beviljat partistöd (kr)

Utgifter

293000

Aktivitet

Medlemsmöten

Kronor

6457

Poslodress Ösha vägen 2 262 80 Ängelholm

Epo.sl info@engelholm.se llzer5r5 www.engelholm.se
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w Ängelholms
kommun

Aktivitet
lnfromtaion till kommuninvånare/annonser

Lokalhyra

Exped itionsverksamhet

Del av personalkostnader

Avsättning valfond

Sammanfattning av redovisning

Sammanställning

Kronor
1428

941 08

29017

126262

35728

Summa:

293000,00 kr

Beviljat partistöd

Utgifter

Överföringar

Kvarstående summa

Uppgifter om ordförande

Telefon

Uppgifter om granskare

Telefon

Si g neri n gsi nformation

293000 kr

293000 kr

0kr
0kr

Personnummer:

Namn:

E-post:

0431-14180

Personnummer:

Namn:

E-post:

0768265061

Asa Larsson

aaln@telia.com

Bengt Sävström

b-g.savstrom@telia.com

Ankomsttid:

Signerat av:

Signerats med personnummer;

Utgivare:

Signatur verifierad:

Signeringsinformation (medsökande)

2021-02-28 22:O2

Torgny lb Mathis Handreck

TORGNY HANDRECK

2021-02-28 22:02

Signerat av:

Ankomsttid:

Signerats med personnummer:

Utgivare:

Signatur verifierad:

Signerat av
Ankomsttid:

Bengt-Erik Sävström

202'l-02-28 22:02

BENGT SÄVSTROM

2021-03-01 09:46

Asa Elisabeth Larsson

2Q21-Q2-28 22:02

Postadress Östra vâgen 2 262 80 Ängelholm
Epost infb@engelholm.se LVehh www.engelhoÍm.se

Sida 2 av 3



Ë
Ängelholms
kommun

Signeringsinformation (medsökande)

Signerats med personnummer:

Utgivare:

Signatur verifierad:

AsR mRsso¡,¡
2021-03-01 06:54

Posîadress Östra vägen 2 262 80 Ängelholm
Epo,st in fò@engelhol m.se l,lzeåá www.engel hol m.se

Sida 3 av 3



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-09-08

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 175 Dnr. KS 2020/588, NKIF 2020/100

Uppdrag till Nämnden för kultur, idrott och fritid att 
se över utbudet av aktiviteter och tjänsteplanering 
inom kulturskolan.

Ärendebeskrivning
I Budget 2021 och plan 2022-2023 har kommunfullmäktige lämnat ett uppdrag till 
nämnden för kultur, idrott och fritid att se över utbudet av aktiviteter och 
tjänsteplanering inom kulturskolan. Uppdraget ska återrapporteras till 
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande daterat den 10 augusti 2021
• Protokollsutdrag NKIF den 14 juni 2021
• Tjänsteutlåtande från huvuduppdrag Samhälle daterat den 23 maj 2021
• Handlingsplan för Kulturskolan 2021-2022, dnr NKIF 2019/83
• Uppdrag från kommunfullmäktige den 23 november 2020 § 218
• Beslut KsAu 2021-08-25, § 152

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anse uppdraget besvarat.

Beslutet ska expedieras till
• Kommunfullmäktige



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-08-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 152 Dnr. KS 2020/588, NKIF 2020/100

Angående uppdrag  att se över utbudet av aktiviteter 
och tjänsteplanering inom kulturskolan

Ärendebeskrivning
I Budget 2021 och plan 2022-2023 har kommunfullmäktige lämnat ett uppdrag till 
nämnden för kultur, idrott och fritid att se över utbudet av aktiviteter och 
tjänsteplanering inom kulturskolan. Uppdraget ska återrapporteras till 
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande daterat den 10 augusti 2021
• Protokollsutdrag NKIF den 14 juni 2021
• Tjänsteutlåtande från huvuduppdrag Samhälle daterat den 23 maj 2021
• Handlingsplan för Kulturskolan 2021-2022, dnr NKIF 2019/83
• Uppdrag från kommunfullmäktige den 23 november 2020 § 218

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta

att anse uppdraget besvarat.

Beslutet ska expedieras till
• Kommunstyrelsen



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 
(2)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Planeringschef
Henrik Sanden
0431-46 80 90
henrik.sanden@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2020/588
Ytterligare dnr: NKIF 2020/100
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-08-10

Angående uppdrag  att se över utbudet av aktiviteter 
och tjänsteplanering inom kulturskolan

Ärendebeskrivning
I Budget 2021 och plan 2022-2023 har kommunfullmäktige lämnat ett uppdrag till 
nämnden för kultur, idrott och fritid att se över utbudet av aktiviteter och tjänste-
planering inom kulturskolan. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäkti-
ge.

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat den 10 augusti 2021
• Protokollsutdrag NKIF den 14 juni 2021
• Tjänsteutlåtande från huvuduppdrag Samhälle daterat den 23 maj 2021
• Handlingsplan för Kulturskolan 2021-2022, dnr NKIF 2019/83
• Uppdrag från kommunfullmäktige den 23 november 2020 § 218

Utredning
Nämnden för kultur, idrott och fritid har tolkat uppdragets syfte som att ”utveckla 
Kulturskolan utifrån invånarnas önskemål, som därmed kan bli relevant för fler ge-
nom att erbjuda ett större utbud av ämnen och genom att bredda åldersspannet”

Nämndens utredning ger förslag på hur Kulturskolans kursutbud kan breddas, fler 
målgrupper erbjudas plats och heltid som norm därigenom lättare kan uppnås. 
Kostnaden beräknas till 1500 tkr årligen och enligt utredningen så avser nämnden 
att ta upp denna post som en begäran om utökning av ramen i sitt förslag till bud-
get 2022 och plan 2023-2024.

I beredningen inför kommunfullmäktiges beslut om budgetdirektiv 2022-2024 be-
gärde nämnden en utökning av sin ram med 1500 tkr för införande av heltid som 
norm inom kulturskolan. I kommunfullmäktiges beslut den 24 maj 2021 tillfördes 
nämnden för kultur, idrott och fritid årligen :



TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 
(2)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

 600 tkr för att stärka  kultur- och evenemangssamordningen, 
 1 200 tkr för att kunna genomföra satsningar när det nya stadsbiblioteket är 

klart samt 
 385 tkr för indexuppräkningar av avtal. 

Kommunfullmäktige beviljade inte nämnden ytterligare utökning av ramen för ak-
tiviteter och tjänsteplanering inom kulturskolan. Därmed får frågan om utökning 
av ramen för detta ändamål anses vara avgjord. Nämnden har dock möjlighet att 
lägga ett budgetförslag där kostnaden ryms inom den beslutade ramen. Nämnden 
bör iså fall göra prioriteringar inom sin verksamhet och de satsningar som man vill 
genomföra.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfull-
mäktige besluta

att anse uppdraget besvarat.

Kristina Magnusson
Kommundirektör

Henrik Sandén
Planeringschef

Beslutet expedieras till:
• Kommunfullmäktige



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
2021-06-14

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NKIF § 45 Dnr. NKIF 2020/100

Uppdrag till Nämnden för kultur, idrott och fritid att 
se över utbudet av aktiviteter och tjänsteplanering 
inom kulturskolan

Ärendebeskrivning
I samband med kommunfullmäktiges beslut om budget för 2021 och ramar 2022-
2024 fick nämnden för Kultur, idrott och fritid i uppdrag att se över utbudet av 
aktiviteter och tjänsteplaneringen inom Kulturskolan. Syftet är att utveckla 
Kulturskolan utifrån invånarnas önskemål, som därmed kan bli relevant för fler 
genom att erbjuda ett större utbud av ämnen och genom att bredda åldersspannet. 
Kulturskolans förutsättningar att uppnå heltid som norm förbättras genom dessa 
åtgärder. 

Uppdraget ska återrapporteras senast den 30 juni 2021.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande Kultur och stad daterat den 23 maj 2021
• Uppdrag från kommunfullmäktige den 23 november 2020 § 218
• Handlingsplan för Kulturskolan 2021-2022, dnr NKIF 2019/83

Beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta

att godkänna återrapporteringen.

Beslutet ska expedieras till
Kommunstyrelsen
Kultur och stad



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 
(4)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Enhetschef
Per Tholin
0431-468837
per.tholin@engelholm.se

Till: Nämnden för kultur idrott och fritid
Diarienummer: NKIF 2020/100
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-05-23

Återrapport av uppdrag till nämnden för kultur, id-
rott och fritid att se över utbudet av aktiviteter och 
tjänsteplanering inom Kulturskolan

Ärendebeskrivning
I samband med kommunfullmäktiges beslut om budget för 2021 och ramar 2022-
2024 fick nämnden för Kultur, idrott och fritid i uppdrag att se över utbudet av ak-
tiviteter och tjänsteplaneringen inom Kulturskolan. Syftet är att utveckla Kultur-
skolan utifrån invånarnas önskemål, som därmed kan bli relevant för fler genom att 
erbjuda ett större utbud av ämnen och genom att bredda åldersspannet. Kultursko-
lans förutsättningar att uppnå heltid som norm förbättras genom dessa åtgärder. 

Uppdraget ska återrapporteras senast den 30 juni 2021.

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande Kultur och stad daterat den 23 maj 2021
• Uppdrag från kommunfullmäktige den 23 november 2020 § 218
• Handlingsplan för Kulturskolan 2021-2022, dnr NKIF 2019/83

Utredning
I samband med kommunfullmäktiges beslut om budget för 2021 och ramar för 
2022-2024 fick nämnden för kultur, idrott och fritid i uppdrag att se över utbudet 
av Kulturskolans aktiviteter och tjänsteplanering. I Kulturskolans handlingsplan för 
2020-2022 finns ett antal målområden definierade som går i linje med kommunfull-
mäktiges uppdrag till nämnden för kultur, idrott och fritid.

Uppdraget kan resultera i flera positiva effekter såsom att:
 Kulturskolan görs relevant för fler genom att bredda kursutbudet 
 Kulturskolan kan nå fler målgrupper genom att åldersspannet ändras
 Kulturskolans förutsättningar att uppnå heltid som norm förbättras



TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 
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ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

 Kulturskolan kan minska några av de längsta köerna, exempelvis i ämnet 
piano

 en justering av avgifterna kan skapa likvärdiga förutsättningar för de unga

Metod och resultat
Inför arbetet med att se över utbudet av aktiviteter har Kulturskolan vänt sig med 
riktade enkäter till brukarna i syfte att ta reda på deras önskemål gällande Kultur-
skolans utbud. Enkäterna vände sig till fyra åldersgrupper, 7-12 år, 13-21, 22-65 
samt 65+. Dessa publicerades sedan som sponsrade inlägg på Kulturskolans gillasi-
dor på Facebook och på Instagram. För de yngre barnen som inte har tillgång till 
sociala medier publicerades deras enkät via Lärande och familjs plattform Fronter. 

Rent teoretiskt nådde enkäterna ut till cirka 15 000 invånare. Cirka 600 ”gillade” in-
läggen och totalt 381 svarade på enkäten. Fördelningen mellan kvinnor och män 
som svarade på enkäten var 70% kvinnor och 30% män.

På frågan om vilken åldersgrupp Kulturskolan skall vända sig till svarade
82% att Kulturskolan skall vara öppen för alla åldrar.

På frågan gällande önskat utbud dominerade digitala uttrycksmedel i svarsresultatet 
för åldersgruppen 7-12 år och 13-21 år. I åldersgruppen 22-65 år och äldre åter-
fanns istället mer traditionella ämnen som piano, gitarr och kör överst på önskelis-
tan.

Kulturskolans betydelse för att minska ungas ohälsa
Precis som i samhället i stort ser vi hur den psykiska ohälsan bland ungdomar ökar. 
Kulturskolans pedagoger möter varje vecka barn som inte mår bra och som har 
Kulturskolan som sin frizon. Pedagogerna möter även elever som är hemmasittare 
och som inte går i den vanliga skolan men som varje vecka kommer till sina lektio-
ner på Kulturskolan. Även för barn med psykisk ohälsa, som inte är inskrivna på 
Kulturskolan, finns ett behov att med kort varsel genom exempelvis Aktivitet Fö-
rebygger få ta del av Kulturskolans aktiviteter. 

Tjänstefördelning
Kulturskolan har i dag 25 pedagoger fördelade på 15,2 tjänster. Inför budget 2022 
har nämnden för Kultur, idrott och fritid äskat medel för utökning med 2,5 tjänst. 
Denna utökning kan bidra till att Kulturskolan kan påbörja arbetet med att leva 
upp till heltid som norm, minska den långa kön i ämnet piano, ta emot fler barn 
och unga med psykisk ohälsa samt att realisera nya ämnen utifrån brukardialogen. 
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Slutsats
Denna återrapport pekar på hur Kulturskolan kan utvecklas till att bättre motsvara 
invånarnas förväntningar och önskemål, både avseende kursutbud men även till vil-
ka åldersgrupper verksamheten ska rikta sig till. Resultatet från de riktade enkäterna 
pekar på att Kulturskolan bör erbjuda nya ämnen, som exempelvis digital produk-
tion, vilket efterfrågats från de yngre respondenterna. Även en utökning av ålders-
grupper till att omfatta vuxenundervisning är ett tydligt önskemål från åldersgrup-
pen 22 - 65 år och äldre. 

Genom en utökning av ram med 1 500 tkr till nämnden för kultur, idrott och fritid 
kan Kulturskolans kursutbud breddas, fler målgrupper erbjudas plats och heltid 
som norm lättare uppnås. Därför har nämnden för kultur, idrott och fritid tagit 
upp denna post i sitt budgetförslag inför 2022. 

I samband med en eventuell utökning av kursutbud och målgrupper är det lämpligt 
med en översyn och justering av Kulturskolans avgifter. Vuxenundervisningen bör 
vara självfinansierad men kan bidra till att pedagoger kan få en högre sysselsätt-
ningsgrad som kan leda till att minska köerna för barn och unga för de mest popu-
lära ämnena. Beslut om nya avgifter ska ske i samband med kommunfullmäktiges 
beslut om budget för 2022. 

Genom att brukardialog skett med barn och unga har barnets perspektiv beaktas. 
Även folkhälsa är ett perspektiv som beaktas i Kulturskolans verksamhet, särskilt 
riktad till barn och unga med psykisk ohälsa.  

Förslag till beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen 
besluta

att godkänna återrapporteringen.

Maria Birgander
Verksamhetschef Kultur och stad

Per Tholin
Enhetschef Kulturskolan
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Inledning
Den svenska kommunala kulturskolan och dess föregångare musikskolan är, och har 
sedan sin tillkomst varit, en helt kommunal angelägenhet vad gäller finansiering och 
regelverk. Under det senaste årtiondet har dock märkts ett tilltagande intresse från 
riksdag och regering.

Som en följd av intresset från rikspolitiken beslutade riksdagen den 23 maj 2018 om 
en nationell strategi för den kommunala kulturskolan.

Den nationella strategin ska bidra till:
 att tillgänglighet och jämlikhet främjas
 ett brett och angeläget utbud av kulturella och konstnärliga uttryck
 hög kvalitet i såväl den breda som i den fördjupade undervisningen

Mot bakgrund av den nationella strategin har nämnden för kultur, idrott och fritid 
beslutat att ge verksamheten Kultur och stad i uppdrag att ta fram en handlingsplan 
för Kulturskolan. Verksamheten har arbetat fram nu föreliggande förslag som tar 
fasta på följande frågor som i dagsläget är identifierade och i behov av en 
genomlysning:

1. Utveckling av Kulturskolans utbud av kurser i relation till målgruppens förväntningar. 

2. Vilket åldersspann kulturskolans verksamhet ska rikta sig till.

3. Avgifternas betydelse avseende ungas likvärdiga möjligheter att delta i verksamheten.

4. Behovet av ändamålsenliga lokaler för Kulturskolans verksamheter och kurser.

Syfte
Planens syfte är att åskådliggöra hur Ängelholms kommun vill utveckla Kulturskolan 
under perioden 2020-2022.

Styrdokument
Det finns ännu ingen specifik lagstiftning för den svenska kulturskolan. Den har 
istället sitt främsta stöd i Barnkonventionen (lag fr.o.m. 2020-01-01) vars artiklar 13 
och 31 slår fast barns rätt att

 motta och sprida information i konstnärlig form.
 fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet.

En inriktning för kulturskolan anges även i den av riksdagen beslutade nationella 
strategin:

 att tillgänglighet och jämlikhet främjas.
 ett brett och angeläget utbud av kulturella och konstnärliga uttryck.
 hög kvalitet i såväl den breda som i den fördjupade undervisningen.
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Handlingsplanen
Den övergripande målbilden för handlingsplanen är:

Alla barn och unga i kommunen ska ha likvärdiga möjligheter att utvecklas 
genom kulturutövande i en verksamhet med hög kvalitet och tillgänglighet. 
Därigenom ges de möjlighet att utveckla sina uttryck och förmågor, samt att 
växa som människor.

Kvalitet innebär en fortsatt inriktning på att anlita kompetenta pedagoger i befintliga 
och tillkommande ämnen och kurser. Tillgänglighet står för ett brett, och för barn 
och unga adekvat, utbud av de olika konstformerna i lämpliga lokaler.

Handlingsplanen är indelad i fyra målområden.

Målområde 1 - Utveckling av Kulturskolans utbud

Den nuvarande Kulturskolan kom till genom att den gamla kommunala musikskolan 
(som funnits åtminstone sedan början av 1970-talet) tillfördes ämnena dans och 
teater år 2008. Sedan dess har barns och ungas, och deras föräldrars, förväntningar på 
fler konstnärliga uttryck vuxit samtidigt som Kulturskolan fortsatt med sitt vanliga 
kursutbud inom områdena musik, dans och teater. 

Det finns en förväntan gällande både traditionella ämnen som bild, keramik och 
skrivande samt moderna uttryck inom exempelvis dans och musik. Även nyare 
uttrycksmedel som film, animation och olika digitala media och verktyg är 
efterfrågade. 

För att möta en del av dessa önskemål har Kulturskolan anordnat tillfälliga kurser 
med hjälp av tidsbegränsade statsbidrag. Önskemål finns om att projekt som 
påbörjats med tidsbegränsat stöd blir bestående och kan fortsätta att utvecklas.

2020

Aktivitet Kostnad
Genom enkäter och fokusgrupper (medborgardialog) undersöka 
målguppens (barn och unga med vårdnadshavare) önskemål och 
förväntningar på Kulturskolans utbud.

Ryms inom befintlig 
driftbudget.

o

2021

Aktivitet Kostnad

Ta fram en plan för utveckling av Kulturskolans 
kursutbud, inklusive kostnadsberäkning.

Ryms inom befintlig 
driftbudget.
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2022

Aktivitet Kostnad

Inleda utvecklingen med utökat ordinarie kursutbud. Beräknas i planen 2021.

Målområde 2 - Vilka åldrar Kulturskolan ska vända sig till

Den gamla musikskolans målgrupp var traditionellt ”barn och unga i skolåldrarna”, 
då verksamheten ursprungligen sorterade under skolstyrelsen. Med utvecklingen till 
Kulturskolan har målgruppen utökats till att omfatta åldrarna 0-21 år. Ofta kommer 
förfrågningar om verksamhet även för vuxna. En omvärldsanalys visar att en övre 
åldersgräns på 25 år är vanlig runt om i länet. Denna gräns kan vara ett steg att ta 
mot en eventuell ytterligare utvidgning av åldersspannet uppåt.

2020

Aktivitet Kostnad

Utforma en plan för vilka åldersgrupper Kulturskolans olika 
verksamheter vänder sig till.

Ryms inom befintlig 
driftbudget.

2021

Aktivitet Kostnad

Börja tillämpa vidgat åldersspann enligt plan. Kostnadsberäknas i plan 
2020.

Målområde 3 - Kulturskolans avgifter

Vid frågan om tillgänglighet och jämlikhet har avgifterna en betydelse. Till exempel är 
det sannolikt att den sammanlagda terminsavgiften på över 1 000 kr för att spela och 
hyra ett instrument är en begränsande faktor för barn vars föräldrar inte kan eller vill 
prioritera kulturella aktiviteter. Samtidigt är de budgeterade intäkterna för elevavgifter 
(768 tkr/år), vilket är cirka 6 % av kostnaderna för att driva Kulturskolan.

2020

Aktivitet Kostnad

Framtagande av kostnadsberäkning för avskaffade alternativt sänkta 
avgifter för att främja alla barns lika rätt att ta del av verksamheten.

Ryms inom befintlig 
driftbudget.
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2021

Aktivitet Kostnad

Börja tillämpa de nya avgifterna fr.o.m. höstterminen 2021.

Helårseffekt 768 tkr vid 
nolltaxa eller i proportion 
till vald sänkning. T. ex. 

cirka 380 tkr vid halvering 
av genomsnittlig avgift.

Målområde 4 - Ändamålsenliga lokaler

Kulturskolans nuvarande placering saknar ändamålsenliga lokaler för verksamhet 
som kräver mer utrymme. Det gäller både teater och orkester, som delar en lokal som 
inte är anpassad till någon av verksamheterna, och det gäller dans som har en pelare 
mitt i salen. 

Arbetsmiljön är olämplig för både lärare och elever och gruppstorlekar måste 
anpassas efter lokalen och inte efter behov. De otillräckliga lokalerna hämmar 
utvecklingen och begränsar möjligheten att införa nya ämnen. Det går att tillfälligt 
låna lokaler på andra ställen för vissa verksamheter, men för en sammanhållen 
verksamhet med möjlighet till gemensamma projekt som t.ex. musikaler behövs 
närhet mellan de olika konstformerna. Kulturskolans elever behöver även utrymmen 
där de kan ”hänga” och umgås.

Kulturskolan behöver ändamålsenliga lokaler med hänsyn till de nuvarande och 
kommande verksamheternas behov av utrymmen och arbetsmiljö samt möjligheter 
att framträda för publik.

2021

Aktivitet Kostnad

Ta fram en plan för utvecklingen av Kulturskolans lokaler, knuten 
till utvecklingen av utbudet samt till behovet av en god arbetsmiljö.

Ryms inom befintlig 
driftbudget..

2022

Aktivitet Kostnad

Kulturskolans lokalmässiga utvecklingsbehov enligt planen 2021 
förankras i budgetarbetet av för realisering under kommande period.

Ryms inom befintlig 
driftbudget..
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Former för uppföljning
Uppföljning ska ske årligen i samband med ordinarie uppföljningar så som 
årsredovisning och delårsredovisning.

Under år 2022 ska handlingsplanen revideras inför nästkommande period.

Avslutning
Handlingsplanen berättar hur Ängelholms kommun vill utveckla Kulturskolan. Den 
bärande idén är att alla barn och unga i kommunen ska ha likvärdiga möjligheter att 
utvecklas genom kulturutövande i verksamhet med hög kvalitet och tillgänglighet.  
Det lägger grunden för ett aktivt kulturutövande, förbereder eleven för högre 
konstnärliga studier och är en resurs i det lokala kulturlivet.
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Källförteckning

Regeringens proposition 2017/18:164 En kommunal kulturskola för framtiden - en
strategi för de statliga insatserna

Unicef. Barnkonventionen. https://unicef.se/barnkonventionen (Hämtad 2017-
12-11)

Ängelholms kommun. 2019. Framtidsförklaring för Ängelholms kommun 2019-2022.

Ängelholms kommun. 2019. Verksamhetsplan Kultur och stad, Huvuduppdrag 
Samhälle.

https://unicef.se/barnkonventionen


Uppdrag till nämnderna

Kommunstyrelsen
*Uppdrag till Kommunstyrelsen att kommunövergripande utreda antalet medarbetare per chef och skillnader mellan olika 
verksamheter. Återrapporteras senast 2021-08-31.

*Uppdrag till Kommunstyrelsen att ur ett kommunövergripande perspektiv utreda "chef i beredskap" för hela kommunen. 
Återrapporteras senast 2021-06-30.

*Uppdra till Kommunstyrelsen att ta fram en plan för hur nya arbetssätt och digitalisering kan leda till ökad effektivitet som underlag 
för fördelning av budgeterad regleringpost. Återrapporteras senast 2021-06-30.

*Uppdrag till Kommunstyrelsen att utreda möjligheterna att införa ett digitalt verktyg för att katalogisera kommunens möbellager och 
uppmana till återbruk inom koncernen. Återrapporteras senast 2021-04-30.

Nämnden för omsorg och stöd
*Uppdrag till Nämnden för omsorg och stöd att ta fram ett koncept för språkutbildning till omsorgspersonalen och starta upp det inom 
ramen för det statliga stödet till äldreomsorgen. Återrapporteras senast 2021-04-30.

Samhällsbyggnadsnämnden
*Uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att utreda möjligheterna till samordning av arbetet mot klotter med övriga fastighetsägare i 
kommunen. Återrapporteras senast 2021-06-30.

*Uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att se över städningen av idrottshallarna beträffande tider och schema. Återrapporteras
senast 2021-04-30.

*Uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att införa parkeringsavgifter vid Hembygdsparkens parkering i dialog med 
Hembygdsföreningen. Nettointäkterna, efter att kostnaderna för hanteringen är betalda, ska tillföras Hembygdsparken som ett bidrag. 
Återrapporteras senast 2021-06-30.

Nämnden för kultur, idrott och fritid
*Uppdrag till nämnden för kultur, idrott och fritid att se över utbudet av aktiviteter och tjänsteplanering inom Kulturskolan. 
Återrapporteras senast 2021-06-30.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-09-27

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 179 Dnr. KS 2021/54

Ansvarsfrihet avseende 2020 för 
Samordningsförbundet FINSAM NNV Skåne

Ärendebeskrivning
Samordningsförbundet NNV Skåne bildades den 1 januari 2018. De ingående 
parterna är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne, Båstad 
kommun, Klippans kommun, Perstorps kommun, Ängelholms kommun och 
Örkelljunga kommun. Förbundets uppdrag är att inom medlemskommunernas 
geografiska område svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 
i syfte att uppnå en effektiv resursanvändning.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-13
- Årsredovisning 2020, Samordningsförbundet NNV Skåne
- Revisionsberättelse 2020

Yrkande
Karl-Otto Rosenqvist (MP) yrkar bifall till föreliggande förslag, att 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja styrelsen för 
Samordningsförbundet NNV Skåne ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att bevilja styrelsen för Samordningsförbundet NNV Skåne ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret 2020.

Beslutet ska expedieras till
• Samordningsförbundet NNV Skåne
• SST Ekonomi & kvalitet
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Ekonomichef
Stefan Marthinsson
468177
Stefan.Marthinsson@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2021/54
Ytterligare dnr: Raderas om det saknas
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-09-13

Ansvarsfrihet avseende 2020 för Samordningsförbun-
det NNV Skåne

Ärendebeskrivning
Samordningsförbundet NNV Skåne bildades den 1 januari 2018. De ingående par-
terna är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne, Båstad kommun, 
Klippans kommun, Perstorps kommun, Ängelholms kommun och Örkelljunga 
kommun. Förbundets uppdrag är att inom medlemskommunernas geografiska om-
råde svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet i syfte att upp-
nå en effektiv resursanvändning.

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-13
- Årsredovisning 2020, Samordningsförbundet NNV Skåne
- Revisionsberättelse 2020

Utredning
Samordningsförbundet har under året erhållit intäkter från deltagande parter om 
6,5 mnkr. Resultatet efter finansiella poster uppgår till -2,3 mnkr. Under 2018-
2019, då förbundet varit under uppbyggnad, har verksamheten genererat överskott 
på sammanlagt 5,9 mnkr.

Revisorerna påpekar i sin granskning att det saknas målformuleringar för verksam-
heten under 2020. Av förvaltningsberättelsen framgår att både finansiella och verk-
samhetsrelaterade mål tagits fram under året. Dessa gäller från och med 2021.

Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet avse-
ende räkenskapsåret 2020. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
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att bevilja styrelsen för Samordningsförbundet NNV Skåne ansvarsfrihet för rä-
kenskapsåret 2020.

Kristina Magnusson
Kommundirektör

Stefan Marthinsson
Ekonomichef

Beslutet expedieras till:
• Samordningsförbundet NNV Skåne
• SST Ekonomi & kvalitet
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Huvuduppdragschef
Pernilla Fahlstedt
468978
Pernilla.Fahlstedt@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2021/341
Ytterligare dnr: Raderas om det saknas
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-09-13

Medfinansieringsavtal med Trafikverket för åtgärder i 
samband med detaljplan Kärra 1:9

Ärendebeskrivning
Bakgrund till medfinansieringsavtalet är att det finns en efterfrågan från aktörer in-
om lager och logistikbranschen att etablera sig längs med E6/E20. Kommunen har 
tagit fram förslag till detaljplan som prövar möjligheten att etablera ett verksam-
hetsområde för lager och logistik inom del av fastigheten Kärra 1:9. För att detalj-
planen ska kunna genomföras kräver Trafikverket åtgärder i den statliga infrastruk-
turen i området.

För att möjliggöra exploateringen krävs beslut i följande ärenden:

1. KS dnr 2021/341 Medfinansieringsavtal med Trafikverket för åtgärder vid 
trafikplats Norra Varalöv och anslutande vägar 

2. KS dnr 2021/336 Exploateringsavtal med Queenswall två AB för ansvars-
fördelning och finansiering av åtgärder som är en förutsättning för de-
talj-planens genomförande

3. KS dnr 2018/604 Antagande av detaljplan för Kärra 1:9

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat den 14 september 2021
• Medfinansieringsavtal med trafikverket

Utredning
Beslutsprocess
För att möjliggöra exploateringen krävs beslut i följande ärenden:

1. KS dnr 2021/341 Medfinansieringsavtal med Trafikverket för åtgärder vid trafikplats 
Norra Varalöv och anslutande vägar 
Avtalet fördelar ansvar och kostnader för den upprustning av den statliga 
infrastrukturens som är nödvändig för att genomföra exploateringen. Pri-
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märt gäller det kapacitets- och säkerhetshöjning av trafikplatsen vid E6, 
samt cirkulationsplatsen på väg 107. Enligt avtalsförslaget ska kommunen 
bekosta samtliga åtgärder som beskrivs i avtalet. Kommunen avser att över-
föra del av ansvaret för kostnaderna till exploatören Queenswall två AB ge-
nom att teckna nedanstående exploateringsavtal.

Trafikverket har tagit fram avtalsförslaget som finns i ärendet, och kommer 
att teckna avtalet efter att det har godkänts av kommunfullmäktige i Ängel-
holm.

2. KS dnr 2021/336 Exploateringsavtal med Queenswall två AB för ansvarsfördelning 
och finansiering av åtgärder som är en förutsättning för detaljplanens genomförande 
I exploateringsavtalet åtar sig kommunen att ansvara för 30 %, dock maxi-
malt 8 mnkr, av de totala kostnaderna som medfinansieringsavtalet med 
Trafikverket innebär. Resterande kostnader för åtgärder som Trafikverket 
kräver ska bäras av Queenswall två AB.

3. KS dnr 2018/604 Antagande av detaljplan för Kärra 1:9
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att etablera ett verksam-
hetsområde för lager och logistik inom del av fastigheten Kärra 1:9. Detalj-
planen ska även vidta åtgärder för att mildra påverkan på landskapsbilden 
och minimera störning mot omgivningen. Områdets naturvärden ska så 
långt möjligt tas tillvara. 

Medfinansieringsavtal med Trafikverket
Medfinansieringsavtalet innebär att kommunen tar på sig att bekosta följande åt-
gärder:

 Resvaneundersökning.
 Mobility Management och påverkanskampanjer.
 Krav i bygglov för att säkerställa en god tillgänglighet och trafiksä-

kerhet inom Kärra 1:9 för oskyddade trafikanter.
 Kapacitetshöjning och säkerhetshöjning av Trafikplats 33 vid E6.
 Kapacitetshöjning i CPL Norra Varalöv V på väg 107.
 Anpassa hållplatsernas lägen utifrån behov samt anlägg GC-passage 

i plan och en separerad GC-bana mellan hållplats och målpunkter 
(längs och tvärs väg 107).

 En trafiksäker anslutning till Kärra 1:9 med god framkomlighet för 
genomgående trafiken.
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 Tillsätta personal från egna organisationen som ska bevaka projek-
tet.

 Tillhandahålla den mark som behövs för projektets genomförande.
 Genomföra och bekosta eventuellt erforderliga ändringar av detalj-

planer för genomförande av åtgärder knutna till detta avtal.
 Kommunen och berörd fastighetsägare för Kära 1:9 ska överlåter 

mark till Trafikverket
 Tillhandahåller nödvändigt kartmaterial utan ersättning.

Vid uppsägning av avtalet kvarstår kommunens finansieringsansvar av dittills ge-
nomförda och upparbetade kostnader för de beskrivna åtgärderna. Avtalet innebär 
att Trafikverket sätter tidplanen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Att godkänna medfinansieringsavtalet med trafikverket, samt

Att notera att beslut om finansiering av åtgärderna hanteras i ärende 2021/336 Ex-
ploateringsavtal med Queenswall två AB för ansvarsfördelning och finansiering av åtgärder som 
är en förutsättning för detaljplanens genomförande.

Kristina Magnusson
Kommundirektör

Pernilla Fahlstedt
Chef Samhälle

Beslutet expedieras till:
• Trafikverket
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Medfinansieringsavtal för åtgärder i samband
med detaljplan Kärra 1.9, Angelholms Kommun

Mellan nedanstående parter träffas härmed avtal om medfinansiering enligt följande:

51 Parter

Trafila¡erket, region syd, org.nr zoztoo-6297,78t89 Borlänge, nedan Trafikverket

Ängelholms kommun, org.nr. 2u2ooo-og77, z6z 8o Ängelholm, nedan Kommunen.

52 Definitioner och begrepp

Följande definitioner och begrepp används i detta avtal:
Grundutförande: Den trafikala lösning som Trafikverket föreslår för att lösa en
trafiksituation. Begreppet används i samband med medfinansiering från annan part till
statlig infrastruktur.

Tillägg: De förbättringar/ anpassningar som annan part föreslår för att lösa
trafiksituationen utöver det som ingår i statens ansvar. Begreppet används i samband
med medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur.

Fyrstegsprincipen: Är ett förhållningssätt som innebär att möjliga åtgärder för
förbättringar i transportsystemet prövas stegvis (r. Tänk om, 2. Optimera, 3. By88 om,4.
Bygg nyft).

53 Syfte och bakgrund

Syftet med detta ar,tal är att reglera respeltive parts åtagande och finansiella ansvar för
åtgärderna. Åtgärderna som avtalet berör föranleds av Kommunens detaljplan för del av
Ktárra r,9, norrã Varalöv, iingelholms kommun för att utveckla området med ytterligare
verksamhetsområden i Norra Varalöv.

Detta avser
från annan part till statlig infrastrulitur

n Samfinansiering med olika statliga anslag/finanser

n Samverkan där respektive part äger sin anläggning och finansierar sin del

Samverkan där annan part äger och finansierar sin anläggning och Trafikverket
- bevakar genomförandet när anläggningen är i anslutning till statens anläggning,

eller
- får i uppdras att genomföra åtgärden

B>
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Bakgrund
I området Norra Varalöv, lingelholms kommun, har det under senaste åren vuxit fram ett
större verksamhetsområde för främst e-handel. Kommunen föreslår med detaljplan fcir

del av Kärra t:9 en fortsatt utveckling av området för liknande verksamheter.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att etablera ett verksamhetsområde för
láger och logistik inom del av fastigheten Itárra 1:9. Exploateringsgraden möjliggör att
ciika r8z ooo kvadratmeter (t8,2 hektar) kan bebyggas med i huvudsak lager, logistik-,
och kontorsbyggnader. Området kommer även att kunna innehålla centrumverksamhet
som bland annat innefattar handel, konferens och vuxenutbildning kopplat till
verksamheten, dock i begränsad omfattning. Ett fullt utbyggt område uppskattas kunna
skapa sysselsättning för l5oo - 2ooo personer. Planförslaget innebär en betydande
trafikökning av både person- och godstransporter vilket ställer nya krav på den statliga
infrastrukturen i området.

Parterna initierade en Åtgärdsvalsstudie (TRV zorg/ro4ggg) med syfte att anaþera och
identifiera de problem, brister och behov som finns för trafikplats Norra Varalöv och

anslutande vägar inom utredningsområdet med fokus på trafiksäkerhet ochkapacitet och
kopplat till kommunens utvecklingsplaner. Vidare skulle rekommenderade åtgärder
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paketeras på kort och lång sikt och genomföras i enlighet m,ed fyrstegsprincipen. En

iamtad effektbedömning av åtgärdernas måluppfyllelse av det transportpolitiska och

åtgärdsvalsstudiens mål gf ordes.

En grundläggande slutsats från åtgärdsvalsstudien var att Steg r & z åtgärder bedömdes
ha en effektför att lösa nuvarande brister i systemet givet ingen vidare exploatering steg

3 åtgärder bedömdes inte aktuella i nuläge. Utifrån eventuell framtida exploatering i
ó-rãd"t är bedömningen att trafildlödet kommer öka så pass att kapacitetshöjande
åtgärder behöver genomföras, oavsett utfall från steg r & 2 åtgärder. Detta beror på att
antal arbetspendlare bedöms öka, men också på grund av en betydande ökning av
godstransporter till de nya verksamhetsområdena. I paket B från åtgärdsvalsstudien
föreslås kãpacitetshöjande åtgärder i både trafikplatsen och cirkulationsplatsen. Att inte
vidta steg 3 åtgätde..ta innebär konsekvenser för trafiksäkerhet och framkomlighet på

det fun}tionellt prioriterade vägnätet.

Medfinansiärens n]¡ttor och motivering av finansiering
Följande nyttor för medfinansiären bedöms gälla för genomförande av åtgärden:

o Möjliggör nya exploateringsmöjligheter då kapaciteten utökas och
trafiksäkerheten förbättras.

o Förbättrad trafîksäkerhet och kapacitet på Trafikplatsens anslutningar till väg

Llz.
. Förbättrad trafiksäkerhet och framkomlighet på rre och till/från Trafikplats

Norra Varalöv
. Verksamhetsområde får tillgänglighet till övergripande vägnätet på ett

trafiksäkert sätt.

Tidigare studier och utredningar avseende detta objelt är
¡ Trafikverket. 2o2o. Åtgärdsvalsstudie - Trafikplats Norra Varalöv (33) med

anslutande vägar, lingelholms kommun (TRV zorg/r o Ægg)
¡ Sweco. zor9. Trafikutredning Detaljplan Ängelholm Kärra r:9. Uppdragsummer

rz6oz3oB
. Trafikverket. zor8.,&tgärdsvalsstudie E6 genom Skåne. (TRV zo16/8682S)
. Atkins. zo16. Trafikutredning och målbildsanalys Torlarp, Norra Varalöv.

Referenslitteratur
Detaljplan för del av Kärra r:9 PL o8-oo14 KS zo13/6o4 SBN zorg/r58

54 Tidigare avsiktsförklaring eller avtal avseende medfinansiering och
samverkan för åtgärden

parterna har inte tidigare tecknat avsiltsförklaring eller avtal om medfinansiering av

åtgärden.
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55 Beskrivning av åtgärder

Parterna är överens att åtgärderna ska bidra till att uppnå till de Transportpolitiska
målen samt ha en effekt pã fOt¡ande mål enligt,{Vs:en:

. ökad trafiksäkerhet för alla trafikanter
o Begränsa ökningen av motortrafik
¡ God framkomlighet och kapacitet för motorfordonstrafiken efter funltion i nätet
. ökad arbetspendling med hållbara transportmedel regionalt och lokalt
. ökad tillgänglighet för osþddade trafikanter

Åtgärder i den statliga anläggningen

e>)
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Parterna är överens att ar.tala om nedanstående funlitioner. Parterna är överens att
ÅVS:en är framtagen i tidigt skede och att slutgiltig val av lösning kan ändras för att
uppnå önskad funktion. Nedan är de funltioner som ska planläggas och byggas i statlig
anläggning:

Åtgard r: Kapacitetshöjning och säkerhetshöjning av Trafikplats gg vid
E6 (steg g)

. Åtgärd z: Kapacitetshöjning i CPL Norra Varalöv V på väg ro7 (steg 3)

. Åtgärd 3: Anpassa hållplatsernas lägen utifrån behov samt anlägg GC-
passage i plan och en separerad GC-bana mellan hållplats och
målpunkter Qängs och tvärs väg ro7) (Steg g)

.{tgard 4: En trafiksäker anslutning till Kärra r:9 med god
framkomlighet för genomgående trafiken.

4 (ô)

a

a

Motnrestationer av kommunen
Nedanstående åtgärder ansvarar kommunen att genomföra i sin regi och finns med i
ar.talet för att säkerställa att dessa genomförs enligt ÅVS:ens rekommendationer.

Resvaneundersökning (steg r)
Mobility Management och påverkanskampanjer (steg r)
Krav i bygglov för att säkerställa en god tillgänglighet och trafiksäkerhet inom
Kärra r:9 för osþddade trafikanter (steg r)

56 Finansiering

Kommunen ska medfînansiera roo % av projektets kostnader. Den totala kostnaden för
åtgärden som omfattas av detta avtal bedöms uppgå till z8-+S mkr i prisnivå (zozo-o6)
inklusive Trafikverkets byggherrekostnader, planläggningskostnader samt
entreprenadkostnader. Faktiskt uúall kan därför komma att förändras på grund av t.ex.
rådande marknadsläge och platsspecifika förutsättningar i ett senare skede. Kommunen
ska bekosta det faktiska utfallet, nedan bedömningar är grova bedömningar i tidigt
skede. Kostnaderna bygger på erfarenhetssiffror från tidigare projekt och underlag i
planläggningsprocessens tidiga skeden och är preliminära. Kostnaderna är angir.na i
spann på grund av det tidiga skede som parterna befinner sig i.

Nedan kostnadsbedömningar är antagna utifrån att alla åtgärder genomförs
tillsammans. Kommunen finansierar åtgärderna nedan till fullo:

- Byggherrekostnader exempelvis projektledning och administration, konsulter,
planläggning, bygghandling, etc. 6-ro mkr.

- Kapacitetshöjning och säkerhetshöjning av Trafikplats 33 vid E6 8-rzmkr
- Kapacitetshöjning i CPL Norra Varalöv V på vägro710-15 mlû
- Anpassa hållplatsernas lägen utifrån behov samt anlägg GC-passage i plan och en

separerad GC-bana mellan hållplats och målpunkter Qängs och wärs väg ro7) r-
3 mkr

- En trafiksäker anslutning till Kärra r:9 med god framkomlighet för genomgående
trafiken. g-Z mkr

Hantering avkostnadsförändringar sker enligt $ 8 i detta avtal

Kommunen förbinder sig till att bekosta åtgärder som inte explicit redovisas i $ 5 men
som kan, i senare skede, krävas för att genomföra åtgärden i sin helhet. Detta då
åtgärden i sig är föranledd av Kommunens exploateringar i området.
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Tlafikverkets ansvar
1 Trafila¡erket ska utföra eller låta utföra åtgärderna inom det statliga åtagandet som

omfattas av detta avtal $$ 5 och 6.
z. Trafikverket ansvarar för att tillämpliga lagar och andra författningar samt

myndighetsbeslut iakttas de åtgärderna som Trafikverket ansvarar för.
g. Tiafikverket blir efter färdigställandet väghållare och sköter och bekostar framtida

drift och underhåll samt eventuell förnyelse av åtgärderna.

4. Trafikverket ansvararför att dialog förs med Skånetrafiken

Kommunens ansvar
1. Kommunen ska utföra eller låta utföra de åtgärder som inte ingår i det statliga

åtagandet och som omfattas av detta artal $$5 och 6.

2. Kommunen ansvarar för att tillsätta personal från egna organisationen som ska

bevaka projelitet.
3. Kommunen ska tillhandahåtla den mark som behövs för projektets genomförande.

4. Kommunen genomför och bekostar eventuellt erforderliga ändringar av detaljplaner
för genomförande av åtgärder knutna till detta avtal.

S. Kommunen och berörd fastighetsägare för l3ára r:9 ska överlåta mark till
Trafikverket.

6. Kommunentillhandahåller nödvändigt kartmaterial utan ersättning.

SB Hanteringavkostnadsförändringar

Kommunen bekostar kostnadsförändringar i projektet till fullo.

Om kostnaden vid anbudstiltfüllet överstiger eo % av bedömd totalkostnad när hänsyn

tagits till kostnadsutvecklingen enligt Trafikverkets index för väginvesteringar ska

respektive part ges möjlighet till omförhandling.

Kostnadsökningar till följd av parts ensidigt önskade tillägg bekostas till roo % av den
parten, om inte annat överenskommits skriftligt i förväg. Tillägg ska överenskommas
skriftligen i förväg.

I de fall projektet avbryts eller avtalet upphör att gälla står kommunen för alla kostnader
som dittills nedlagts.

59 Betalning

Trafikverket rekr¡irerar medfinansieringen i takt med att kostnaderna upparbetas. En

betalningsplan kan begäras av kommunen under projeltets gång när kostnadsprognoser
finns framtagna.

Rekvisition ska sändas till utbetalarens fakturaadress och märkas på rätt sätt så att den
hamnar rätt i leverantörssystem.

5 (6)

Kostnader för ägande respektive drift och underhåIl i förvaltningsskedet ingår inte i ovan

angima totala kõstnader. Trafikverket svarar för kostnaderna för framtida drift och

underhåll i den statliga anläggningen.

$7 Ansvarsfördelning

Parterna beslutar självständigt i genomförandet av sina respeltive anläggningar enligt $

5 om det inte påverkar förutsättningarna för hela projektet. För öwigt gäller följande:
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Till rekvisitionen ska bifogas ett underlag där det framgår hur bidragsintäkten är
uträknad och till fal¡turan ska bifogas specifikation över upparbetade kostnader.
Detaljering i underlaget framgår av ett utdrag från Trafikverkets ekonomisystem.

Rekvirering/fakturering adresseras till:
&oo(
XÐo(

Sf 0 Projektorgan¡sation och former för parternas samarbete

Parterna ska ges full insyn i arbetet ger]gm rapportering om hur arbetet framskrider
ekonomiskt, tekniskt och tidsmässigt. Omsesidiga informationsmöten ska genomföras
med den regelbundenhet som parterna beslutar i särskild ordning.
Parterna ansvarar för att hålla sina respelitive organisationer uppdaterade om projeltets
framdrift.

S1f Tidplan

Projektet påbörjas när Trafikverket kan prioritera projektet i sin verksamhetsplan.

Sf 2 Avtalets giltighet

Detta avtal är giltigt från och med den tidpunkt när det undertecknats av parterna oclt
under förwtsöttning øu :

¡ att Detaljplan för del av Kärra 1:9 PL o8-oo14 KS zo13/6o4 SBN zolg/r58
Ängelholms kommun vinner laga kraft .

Om artalet inte träder i kraft eller upphör att gälla, kvarstår parternas
finansieringsansvar av dittills genomförda och upparbetade kostnader för de beskrivna
åtgärderna enligt $$s och 6.

513 Ovrigt

Ändringar eller tillägg till detta avtal ska vara skriftliga och undertecknas av parterna för
att vara giltiga.

514 Tvistlösning

Tvist avseende tillämpning eller tolkning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol
enligt svensk lag.

Detta artal är upprättat i wå (z) likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

Ort och datum Ort och datum

6 (6)
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(Maria Hellqvist)

Ängelholms kommun
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-09-22

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 164 Dnr. KS 2021/341, 

Information om medfinansieringsavtal med 
Trafikverket för åtgärder i samband med detaljplan 
Kärra 1:9

Ärendebeskrivning
Annika Enberg, enhetschef informerar muntligt arbetsutskottet om ärendet. 
Ärendet kommer att behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 27 
september.
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ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Mark –och exploateringschef
Mårten Nilsson
468998
Marten.Nilsson@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2021/336
Ytterligare dnr: Raderas om det saknas
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-09-13

Exploateringsavtal för Kärra 1:9

Ärendebeskrivning
Bakgrund till exploateringsavtalet är att det finns en efterfrågan från aktörer inom 
lager och logistikbranschen att etablera sig längs med E6/E20. Kommunen har ta-
git fram förslag till detaljplan som prövar möjligheten att etablera ett verksamhets-
område för lager och logistik inom del av fastigheten Kärra 1:9.

För att möjliggöra exploateringen krävs beslut i följande ärenden:

1. KS dnr 2021/341 Medfinansieringsavtal med Trafikverket för åtgärder vid 
trafikplats Norra Varalöv och anslutande vägar 

2. KS dnr 2021/336 Exploateringsavtal med Queenswall två AB för ansvars-
fördelning och finansiering av åtgärder som är en förutsättning för de-
talj-planens genomförande

3. KS dnr 2018/604 Antagande av detaljplan för Kärra 1:9

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat den 14 september 2021
• Exploateringsavtal
• Bilaga 1. Medfinansieringsavtal med Trafikverket för åtgärder i samband med 

detaljplan Kärra 1.9
• Bilaga 2. Plankarta detaljplan Kärra 1.9
• Bilaga 3. Vegetationsridå vid Kärra 1.9
• Bilaga 4.
• Moderbolagsborgen
• Intyg behörighet
• Registerutdrag



TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 
(3)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Utredning
Beslutsprocess
För att möjliggöra exploateringen krävs beslut i följande ärenden:

1. KS dnr 2021/341 Medfinansieringsavtal med Trafikverket för åtgärder vid trafikplats 
Norra Varalöv och anslutande vägar 
Avtalet fördelar ansvar och kostnader för den upprustning av den statliga 
infrastrukturens om är nödvändig för att genomföra exploateringen. Pri-
märt gäller det kapacitets- och säkerhetshöjning av trafikplatsen vid E6, 
samt cirkulationsplatsen på väg 107. Enligt avtalsförslaget ska kommunen 
bekosta samtliga åtgärder som beskrivs i avtalet. Kommunen avser att över-
föra del av ansvaret för kostnaderna till exploatören Queenswall två AB ge-
nom att teckna nedanstående exploateringsavtal.

Trafikverket har tagit fram avtalsförslaget som finns i ärendet, och kommer 
att teckna avtalet efter att det har godkänts av kommunfullmäktige i Ängel-
holm.

2. KS dnr 2021/336 Exploateringsavtal med Queenswall två AB för ansvarsfördelning 
och finansiering av åtgärder som är en förutsättning för detaljplanens genomförande 
I exploateringsavtalet åtar sig kommunen att ansvara för 30 %, dock maxi-
malt 8 mnkr, av de totala kostnaderna som medfinansieringsavtalet med 
Trafikverket innebär. Resterande kostnader för åtgärder som Trafikverket 
kräver ska bäras av Queenswall två AB.

3. KS dnr 2018/604 Antagande av detaljplan för Kärra 1:9
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att etablera ett verksam-
hetsområde för lager och logistik inom del av fastigheten Kärra 1:9. Detalj-
planen ska även vidta åtgärder för att mildra påverkan på landskapsbilden 
och minimera störning mot omgivningen. Områdets naturvärden ska så 
långt möjligt tas tillvara. 

Exploateringsavtal
Förslag till exploateringsavtal har upprättats för att fördela kostnader och ansvar 
mellan Exploatören och Ängelholms kommun för de åtgärder som krävs för detalj-
planens genomförande. Det förutsätts för exploateringsavtalets giltighet att Ängel-
holms kommun och Trafikverket träffar avtal om medfinansiering samt att detalj-
plan för Kärra 1:9 vinner laga kraft.

Exploatören har överlämnat en moderbolagsborgen som säkerhet för Exploatö-
rens genomförande. 
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Trafikåtgärder
Ängelholms kommun och Trafikverket avser teckna medfinansiering (DNr 
2021/341) för trafikåtgärder för genomförandet av detaljplan för Kärra 1:9 (DNr 
2018/604). I medfinansieringsavtalet har kommunen åtagit sig samtliga kostnader 
för trafikåtgärderna. Exploateringsavtalet syftar till att överföra större delen av 
kostnaderna på exploatören för Kärra 1:9, Queenswall två AB, som är ett dotterbo-
lag till Catena AB. Genom undertecknade av exploateringsavtalet överlåter kom-
munen hela kostnadsansvaret på exploatören, med undantag av 30 % av kostnads-
ansvaret upp till 8 000 000 kr. Ängelholms kommun kan alltså inte belastas med 
mer än 8 000 000 kr för trafikåtgärderna. Kommunens beräknade andel motiveras 
med att befintlig byggnation i närområdet ger upphov till en del av behovet av tra-
fikåtgärderna. 

Åtgärder inom planområdet
Exploatören ansvarar för och bekostar samtliga åtgärder inom detaljplaneområdet. 
Dessa åtgärder innefattar bl.a. plantering, vegetation och fördröjningsmagasin.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna exploateringsavtalet med Queenswall två AB för exploatering av Kär-
ra 1:9,

att finansiering av kommunens åtagande enligt exploateringsavtalet ska beaktas i 
kommande budgetprocess när Trafikverket påbörjar åtgärderna. 

Kristina Magnusson
Kommundirektör

Mårten Nilsson
Mark- och exploateringschef

Beslutet expedieras till:
• Handläggare anger här vem beslutet ska expedieras till med tydliga kontaktupp-

gifter.
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Exploateringsavtal
Dnr KS 20211336

1 $ Parter
Mellan
Ängelliolrns kommun (212000-0911)

262 80 Ängelholm, nedan kallad Kotntnunen

och

Queenswall två AB (559164-2979)

Box 5003

250 05 Helsingborg, neclan kallad Exploatör'en,

träfTas följande exploateringsavtal ianslutning tilldetaljplaneförslag för clel av Kärra 1:9

(KS 201 8/604, PL18-0014).

2 $ Viltkor
Som ett villkor för detta avtals giltighet gäller att förslaget till detaljplatì antas och vinner laga kraft,

samt att detta avtal godkänns av kommunfullmäktige och att beslutet om sådant godkännande vinner

laga kraft,

Det gäller även för cletta avtals giltighet att Trafikverket och Ängelholms kommun godkänner upprättat

förslag till medfinansieringsavtal, se bilaga l.

3 $ Exploateringsavtalets omfattning
Exploateringsavtalet omfattar cletaliplanens avgränsning, samt åtgärcler utanför detaljplanen som äl'en

förtrtsättnirrg för detaljplanens genomf'örancle, se bllaga 2, samt beskrivning av åtgärder i 7 $.

4 $ Berörda fastigheter
Ängelholm Kärra l:9 (Queenswall två AB)

5 $ Detaljplan
Detaljplan, med plankarta och planbeskivning (l(S 2018/604, PLlS-0014),har upprättats i samråd

rnellan parterna. Detaljplanen omfattar kvartersmark för uppförande av lager, logistik, kontor och

centrumverksamhet samt al lmän plats omfattancle naturområde.

6 $ Marköverlåtelser och fastighetsbildning
För att genomföra detaljplanen behöver kvartersmarken skiljas från den allmänna platsen. Exploatören

ansöker om och bekostar fastighetsbilclning hos Lantmäteriet.

Exploatören överlåter mark utan ersättning och bekostar de lantmäteriförrättningar som krävs för att

säkerställa genomt-örandet av detaljplanen. exploateringsavtalet och medfinansieringsavtalet.

%I
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7 $ Åtaganden och kostnadsfördelning

7. I Medfinansieringsavtal
Trafikverket och l(omrnunen har i rnedfinansieringsavtal kommit övet'ens om åtgärder som behöver

utföras med anledning av exploateringen av Kärra I :9, se bilaga 1.

Exploatören och Kornrnunen åtar sig håirmed att stå för sarntliga kostnader och åtgärder sotn

Kournrunen åtagit sig i medfinansieringsavtalet. Ä,tgärderna beskrivs i rnedfinansieringsavtalet.

Exploatöreu och kolnntunen är överens om rredan kostnaclsfördelning för genomftirandet av

rnedfi nansieringsavtalet.

I(ommunen ansvarar för 30 % av de totala kostnaderna sotl tnedfinansieringsavtalet ger upphov till.
Kornnrunens totala kostnacl för genornförandet av nredfinansieringsavtalet begränsas till 8 000 000 kr

Resterande kostnader för åtgärcler som Tralìkverket kräver för genomtöranclet av tnedfìnansierings-

avtalet ska bäras av Exploatörett.

Trafikverkets uppskattade högsta kostnacl för genomföraude av medfinansieringsavtalet uppgår till
47 000 ggg + 20 %o. DeT. innebär en uppskattad högsta kostnad om 56 400 000 kr. Exploatörens andel

blir clå s6 400 000 - 8 000 000 : 48 400 000 kl'.

7.2 Ltgärder inom planområdet

Allmän plats

Exploatören ansvarar for och bekostar utbyggnad av allmän plats samt planteringsåtgärder inom

kvartersmark. Fördröjningsmagasin inom allmän plats beräknas kosta 3 000 000 kr att utÍtira.

Plantering och vegetation

Exploatören ansvarar för och bekostar plantering av växter i enlighet med rekommendation från

ekologigruppen "Vegetationsridå vid Kärra l:9", se bilagor 3-4. Beräknad kostnad för utförandet är

6 000 000 k.

Dagvatten

Dagvattenhanteringen inom ornrådet ornbes(ilis av Exploatör'en. Angelholms kommun har antagit en

clagvattenpolicy (2015-09-2 1) som redovisar kommunens Liktlinjer för dagvattenhatttering.

VA-anslutning
Anläggningsavgift för VA-anslutning utgår enligt komrnunens VA-taxa. Anslutningsmöjlighet finns

längs med väg 107 och konrmunen anvisar lämplig anslutningspunkt för vatten och avlopp.

Markundersökningar

Exploatören svarar själv för och bekostar de markundersökningar som är aktuella såsom

arkeologi, geoteknik, eventuell radon och förorenad mark m.m.

Plankostnader

Detaljplanen har upprättats av kornrnunen och har bekostats av exploatören. Vid framtida

bygglov utgår ingen planavgift enligt kornrnunens taxa.

ØI
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8 $ Säkerhet
För fillgörande av exploatörens åtagande enligt detta avtal ska Exploatören vid avtalets

underteclinande lämna säkerhet pâ 57 400 000 kronor till kornmunen i fonn av en moderbolagsborgen

sorn skall vara en proprieborgen. I takt med Lrtförda åtaganden sarnt erläggande av betalning kan

säkerheten skrivas ner till det lägre belopp sorn I(otnmunen anser täcker återstående åtagande.

8.1 Betalning
Kornrnunen och Trafîkverket har i medfinansieringsavtal kommit överens orn åtgärder som beskrivs i

$ 7.1. Exploatören erlãgger löpande sin andel av kostnadsåtagande i enlighet med detta avtal på

anmoclan fi'ån kotnmunen.

9 $ Överlåtelse av avtal
Detta avtal fär av exploatören inte överlåtas på annan utatr kommunens skriftliga rnedgivande.

Exploatören svarar för att det vid överlåtelse av berörda f-astigheter görs förbehåll oln att den nye

ägaren till alla delar ska överta Exploatörens då kvarstående forpliktelser enligt detta avtal. Ansvaret

for de skyldigheter som framgår av cletta avtal kvarstår hos Exploatören till cless kommunen skriftligen

godkänt överlåtelse av detta avtal.

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar av vilka partema tagit var sitt

Ängelhotrn 2021-

För Angelholms kommun

Angelholm 2021- öa- 12
För Queensr,vall två AB
(Kärra l:9)

ksson

Bennsten

J
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Medfinansieringsavtal för åtgärder i samband
med detaljplan Kärra 1.9, Angelholms Kommun

Mellan nedanstående parter träffas härmed avtal om medfinansiering enligt följande:

51 Parter

Trafila¡erket, region syd, org.nr zoztoo-6297,78t89 Borlänge, nedan Trafikverket

Ängelholms kommun, org.nr. 2u2ooo-og77, z6z 8o Ängelholm, nedan Kommunen.

52 Definitioner och begrepp

Följande definitioner och begrepp används i detta avtal:
Grundutförande: Den trafikala lösning som Trafikverket föreslår för att lösa en
trafiksituation. Begreppet används i samband med medfinansiering från annan part till
statlig infrastruktur.

Tillägg: De förbättringar/ anpassningar som annan part föreslår för att lösa
trafiksituationen utöver det som ingår i statens ansvar. Begreppet används i samband
med medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur.

Fyrstegsprincipen: Är ett förhållningssätt som innebär att möjliga åtgärder för
förbättringar i transportsystemet prövas stegvis (r. Tänk om, 2. Optimera, 3. By88 om,4.
Bygg nyft).

53 Syfte och bakgrund

Syftet med detta ar,tal är att reglera respeltive parts åtagande och finansiella ansvar för
åtgärderna. Åtgärderna som avtalet berör föranleds av Kommunens detaljplan för del av
Ktárra r,9, norrã Varalöv, iingelholms kommun för att utveckla området med ytterligare
verksamhetsområden i Norra Varalöv.

Detta avser
från annan part till statlig infrastrulitur

n Samfinansiering med olika statliga anslag/finanser

n Samverkan där respektive part äger sin anläggning och finansierar sin del

Samverkan där annan part äger och finansierar sin anläggning och Trafikverket
- bevakar genomförandet när anläggningen är i anslutning till statens anläggning,

eller
- får i uppdras att genomföra åtgärden

B>
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Bakgrund
I området Norra Varalöv, lingelholms kommun, har det under senaste åren vuxit fram ett
större verksamhetsområde för främst e-handel. Kommunen föreslår med detaljplan fcir

del av Kärra t:9 en fortsatt utveckling av området för liknande verksamheter.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att etablera ett verksamhetsområde för
láger och logistik inom del av fastigheten Itárra 1:9. Exploateringsgraden möjliggör att
ciika r8z ooo kvadratmeter (t8,2 hektar) kan bebyggas med i huvudsak lager, logistik-,
och kontorsbyggnader. Området kommer även att kunna innehålla centrumverksamhet
som bland annat innefattar handel, konferens och vuxenutbildning kopplat till
verksamheten, dock i begränsad omfattning. Ett fullt utbyggt område uppskattas kunna
skapa sysselsättning för l5oo - 2ooo personer. Planförslaget innebär en betydande
trafikökning av både person- och godstransporter vilket ställer nya krav på den statliga
infrastrukturen i området.

Parterna initierade en Åtgärdsvalsstudie (TRV zorg/ro4ggg) med syfte att anaþera och
identifiera de problem, brister och behov som finns för trafikplats Norra Varalöv och

anslutande vägar inom utredningsområdet med fokus på trafiksäkerhet ochkapacitet och
kopplat till kommunens utvecklingsplaner. Vidare skulle rekommenderade åtgärder
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paketeras på kort och lång sikt och genomföras i enlighet m,ed fyrstegsprincipen. En

iamtad effektbedömning av åtgärdernas måluppfyllelse av det transportpolitiska och

åtgärdsvalsstudiens mål gf ordes.

En grundläggande slutsats från åtgärdsvalsstudien var att Steg r & z åtgärder bedömdes
ha en effektför att lösa nuvarande brister i systemet givet ingen vidare exploatering steg

3 åtgärder bedömdes inte aktuella i nuläge. Utifrån eventuell framtida exploatering i
ó-rãd"t är bedömningen att trafildlödet kommer öka så pass att kapacitetshöjande
åtgärder behöver genomföras, oavsett utfall från steg r & 2 åtgärder. Detta beror på att
antal arbetspendlare bedöms öka, men också på grund av en betydande ökning av
godstransporter till de nya verksamhetsområdena. I paket B från åtgärdsvalsstudien
föreslås kãpacitetshöjande åtgärder i både trafikplatsen och cirkulationsplatsen. Att inte
vidta steg 3 åtgätde..ta innebär konsekvenser för trafiksäkerhet och framkomlighet på

det fun}tionellt prioriterade vägnätet.

Medfinansiärens n]¡ttor och motivering av finansiering
Följande nyttor för medfinansiären bedöms gälla för genomförande av åtgärden:

o Möjliggör nya exploateringsmöjligheter då kapaciteten utökas och
trafiksäkerheten förbättras.

o Förbättrad trafîksäkerhet och kapacitet på Trafikplatsens anslutningar till väg

Llz.
. Förbättrad trafiksäkerhet och framkomlighet på rre och till/från Trafikplats

Norra Varalöv
. Verksamhetsområde får tillgänglighet till övergripande vägnätet på ett

trafiksäkert sätt.

Tidigare studier och utredningar avseende detta objelt är
¡ Trafikverket. 2o2o. Åtgärdsvalsstudie - Trafikplats Norra Varalöv (33) med

anslutande vägar, lingelholms kommun (TRV zorg/r o Ægg)
¡ Sweco. zor9. Trafikutredning Detaljplan Ängelholm Kärra r:9. Uppdragsummer

rz6oz3oB
. Trafikverket. zor8.,&tgärdsvalsstudie E6 genom Skåne. (TRV zo16/8682S)
. Atkins. zo16. Trafikutredning och målbildsanalys Torlarp, Norra Varalöv.

Referenslitteratur
Detaljplan för del av Kärra r:9 PL o8-oo14 KS zo13/6o4 SBN zorg/r58

54 Tidigare avsiktsförklaring eller avtal avseende medfinansiering och
samverkan för åtgärden

parterna har inte tidigare tecknat avsiltsförklaring eller avtal om medfinansiering av

åtgärden.
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55 Beskrivning av åtgärder

Parterna är överens att åtgärderna ska bidra till att uppnå till de Transportpolitiska
målen samt ha en effekt pã fOt¡ande mål enligt,{Vs:en:

. ökad trafiksäkerhet för alla trafikanter
o Begränsa ökningen av motortrafik
¡ God framkomlighet och kapacitet för motorfordonstrafiken efter funltion i nätet
. ökad arbetspendling med hållbara transportmedel regionalt och lokalt
. ökad tillgänglighet för osþddade trafikanter

Åtgärder i den statliga anläggningen

e>)
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Parterna är överens att ar.tala om nedanstående funlitioner. Parterna är överens att
ÅVS:en är framtagen i tidigt skede och att slutgiltig val av lösning kan ändras för att
uppnå önskad funktion. Nedan är de funltioner som ska planläggas och byggas i statlig
anläggning:

Åtgard r: Kapacitetshöjning och säkerhetshöjning av Trafikplats gg vid
E6 (steg g)

. Åtgärd z: Kapacitetshöjning i CPL Norra Varalöv V på väg ro7 (steg 3)

. Åtgärd 3: Anpassa hållplatsernas lägen utifrån behov samt anlägg GC-
passage i plan och en separerad GC-bana mellan hållplats och
målpunkter Qängs och tvärs väg ro7) (Steg g)

.{tgard 4: En trafiksäker anslutning till Kärra r:9 med god
framkomlighet för genomgående trafiken.

4 (ô)

a

a

Motnrestationer av kommunen
Nedanstående åtgärder ansvarar kommunen att genomföra i sin regi och finns med i
ar.talet för att säkerställa att dessa genomförs enligt ÅVS:ens rekommendationer.

Resvaneundersökning (steg r)
Mobility Management och påverkanskampanjer (steg r)
Krav i bygglov för att säkerställa en god tillgänglighet och trafiksäkerhet inom
Kärra r:9 för osþddade trafikanter (steg r)

56 Finansiering

Kommunen ska medfînansiera roo % av projektets kostnader. Den totala kostnaden för
åtgärden som omfattas av detta avtal bedöms uppgå till z8-+S mkr i prisnivå (zozo-o6)
inklusive Trafikverkets byggherrekostnader, planläggningskostnader samt
entreprenadkostnader. Faktiskt uúall kan därför komma att förändras på grund av t.ex.
rådande marknadsläge och platsspecifika förutsättningar i ett senare skede. Kommunen
ska bekosta det faktiska utfallet, nedan bedömningar är grova bedömningar i tidigt
skede. Kostnaderna bygger på erfarenhetssiffror från tidigare projekt och underlag i
planläggningsprocessens tidiga skeden och är preliminära. Kostnaderna är angir.na i
spann på grund av det tidiga skede som parterna befinner sig i.

Nedan kostnadsbedömningar är antagna utifrån att alla åtgärder genomförs
tillsammans. Kommunen finansierar åtgärderna nedan till fullo:

- Byggherrekostnader exempelvis projektledning och administration, konsulter,
planläggning, bygghandling, etc. 6-ro mkr.

- Kapacitetshöjning och säkerhetshöjning av Trafikplats 33 vid E6 8-rzmkr
- Kapacitetshöjning i CPL Norra Varalöv V på vägro710-15 mlû
- Anpassa hållplatsernas lägen utifrån behov samt anlägg GC-passage i plan och en

separerad GC-bana mellan hållplats och målpunkter Qängs och wärs väg ro7) r-
3 mkr

- En trafiksäker anslutning till Kärra r:9 med god framkomlighet för genomgående
trafiken. g-Z mkr

Hantering avkostnadsförändringar sker enligt $ 8 i detta avtal

Kommunen förbinder sig till att bekosta åtgärder som inte explicit redovisas i $ 5 men
som kan, i senare skede, krävas för att genomföra åtgärden i sin helhet. Detta då
åtgärden i sig är föranledd av Kommunens exploateringar i området.
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Tlafikverkets ansvar
1 Trafila¡erket ska utföra eller låta utföra åtgärderna inom det statliga åtagandet som

omfattas av detta avtal $$ 5 och 6.
z. Trafikverket ansvarar för att tillämpliga lagar och andra författningar samt

myndighetsbeslut iakttas de åtgärderna som Trafikverket ansvarar för.
g. Tiafikverket blir efter färdigställandet väghållare och sköter och bekostar framtida

drift och underhåll samt eventuell förnyelse av åtgärderna.

4. Trafikverket ansvararför att dialog förs med Skånetrafiken

Kommunens ansvar
1. Kommunen ska utföra eller låta utföra de åtgärder som inte ingår i det statliga

åtagandet och som omfattas av detta artal $$5 och 6.

2. Kommunen ansvarar för att tillsätta personal från egna organisationen som ska

bevaka projelitet.
3. Kommunen ska tillhandahåtla den mark som behövs för projektets genomförande.

4. Kommunen genomför och bekostar eventuellt erforderliga ändringar av detaljplaner
för genomförande av åtgärder knutna till detta avtal.

S. Kommunen och berörd fastighetsägare för l3ára r:9 ska överlåta mark till
Trafikverket.

6. Kommunentillhandahåller nödvändigt kartmaterial utan ersättning.

SB Hanteringavkostnadsförändringar

Kommunen bekostar kostnadsförändringar i projektet till fullo.

Om kostnaden vid anbudstiltfüllet överstiger eo % av bedömd totalkostnad när hänsyn

tagits till kostnadsutvecklingen enligt Trafikverkets index för väginvesteringar ska

respektive part ges möjlighet till omförhandling.

Kostnadsökningar till följd av parts ensidigt önskade tillägg bekostas till roo % av den
parten, om inte annat överenskommits skriftligt i förväg. Tillägg ska överenskommas
skriftligen i förväg.

I de fall projektet avbryts eller avtalet upphör att gälla står kommunen för alla kostnader
som dittills nedlagts.

59 Betalning

Trafikverket rekr¡irerar medfinansieringen i takt med att kostnaderna upparbetas. En

betalningsplan kan begäras av kommunen under projeltets gång när kostnadsprognoser
finns framtagna.

Rekvisition ska sändas till utbetalarens fakturaadress och märkas på rätt sätt så att den
hamnar rätt i leverantörssystem.
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Kostnader för ägande respektive drift och underhåIl i förvaltningsskedet ingår inte i ovan

angima totala kõstnader. Trafikverket svarar för kostnaderna för framtida drift och

underhåll i den statliga anläggningen.

$7 Ansvarsfördelning

Parterna beslutar självständigt i genomförandet av sina respeltive anläggningar enligt $

5 om det inte påverkar förutsättningarna för hela projektet. För öwigt gäller följande:
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Bilaga I
AVTAL

Dokumentdatum

2O2O-tt-27

Till rekvisitionen ska bifogas ett underlag där det framgår hur bidragsintäkten är
uträknad och till fal¡turan ska bifogas specifikation över upparbetade kostnader.
Detaljering i underlaget framgår av ett utdrag från Trafikverkets ekonomisystem.

Rekvirering/fakturering adresseras till:
&oo(
XÐo(

Sf 0 Projektorgan¡sation och former för parternas samarbete

Parterna ska ges full insyn i arbetet ger]gm rapportering om hur arbetet framskrider
ekonomiskt, tekniskt och tidsmässigt. Omsesidiga informationsmöten ska genomföras
med den regelbundenhet som parterna beslutar i särskild ordning.
Parterna ansvarar för att hålla sina respelitive organisationer uppdaterade om projeltets
framdrift.

S1f Tidplan

Projektet påbörjas när Trafikverket kan prioritera projektet i sin verksamhetsplan.

Sf 2 Avtalets giltighet

Detta avtal är giltigt från och med den tidpunkt när det undertecknats av parterna oclt
under förwtsöttning øu :

¡ att Detaljplan för del av Kärra 1:9 PL o8-oo14 KS zo13/6o4 SBN zolg/r58
Ängelholms kommun vinner laga kraft .

Om artalet inte träder i kraft eller upphör att gälla, kvarstår parternas
finansieringsansvar av dittills genomförda och upparbetade kostnader för de beskrivna
åtgärderna enligt $$s och 6.

513 Ovrigt

Ändringar eller tillägg till detta avtal ska vara skriftliga och undertecknas av parterna för
att vara giltiga.

514 Tvistlösning

Tvist avseende tillämpning eller tolkning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol
enligt svensk lag.

Detta artal är upprättat i wå (z) likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

Ort och datum Ort och datum

6 (6)

c"i

ñ
G
Øc
o*
(¡)

E
(õ
Ø

oo
o
.E
.9
Ø
(g

!
0)

C\¡(o
<f

JJ

f-
Trafikverket
(Maria Hellqvist)

Ängelholms kommun
()

wto



p

õ
Ã

Ig

z
o-,:

g

3

5
5
E

Ë

¡r

td
.l
:¡
l¡

¡å
!¡
È:¡i

É!

!ì
:¡
5À

rÊ
!l

!!
¡!=

i å;
i!s
;¡r

¡
!
¡

il
lrr!
Ëå

it
¡f

!5

:!

! E: ç

: :; $ "
; t¡ I øt :t : -
i¡qi í ã

å;iã ¡ s
!Ei: r g
iE¡! ! Ê
¿¡åt ! <Ë

iåi¡ ¡r Ëë

ååËii¡: ãì

I
{
!

¡
¡

I

t

¡
¡
a

a-
TI

¡

E

!

I

E rã :E!:; ii
:åt¡:
t ìÉ !"g tl 5!

; dê ¡!
! ¡I F¡

å El iår
? ¡t Éi!I iå l!¡i i¡ !;:
il ål¡;c:
¡: å;; ÊåË

l:å

!iå
!¡å

i:t:
:ii!
!È;È
¡:J!

:3r;:;
¡ èl
! ¡¡

ë

g'-5
iÉ

z!i,o

ã t È.r¡lÈrø
ì ¡ ¡¡d
1ale-
bÈ!i-
J- ! 1E i

=ãi i¡l H-9iô " ¡ "" Hãlä; I KãÞËi I ftrE
2E È i U<<
JS Ì ¡ É ¡ 9tÃ

:

!r
i!
l:Ë

Ë, ¡.
: ¡É i Ii 9 Ëi ã 5

i j i¡ d ;

ilclBEE

L

t
0

=

0

5,

l!!+
lrli
iili

E

.!

qì¡ ã
u l'- 9
= 

!i É

,ã ¡t: 5ts FÎ5 ú
ûliiE
ååt: ø< €åí <
d 3Èt 6

Ì

TB
: åà

!
Ë
è
9

È
*
5

:
€¡

9s
€o
ËoåÀ

è
P

5

tê0\ Ë

+\.. \.
++

vtt
(

?!,

+

Ít

+

5
,t:

{^\

¡å
å!.iÊ
åËå ¡¡
E6Ë¡t
Él¡-¡ F

l!t!t

3¡¡¡.i

2
F,e

äcE

.d

92

se9óB
gEE BE

õFÉ EF

É
o
=z

z

Õz-
0

3
ã
EI

il

sã9ãú:

lll ì
+

ts

ã
u

9¿ø9

È 3ã

ã-tãr^ú -iJÞøg<<-:s
åEö49 9sçeËs

fiü1ilil}]" imlt] ilfl

k

\-

+

'"" 
- -.sl

å

+

è\
+

+

3

I,&

åo



Bilaga 3

e

o

2020-10-04
Arbetsversion Vegetationsr¡då v¡d Kärra 1:9

Rekommendationer med avseende på biologisk
mångfald, etablering och lokala förutsättningar

: EKÍILÍIûI
ûRUPPEil

S)J



o

o

Bilaga 3
Vegetationsridå vid Kärra 1:9

2020-'t0-04
Arbetsversion

: EKfILÍISI
GRUPPEII
Beställning: Angelholms kommun
Framstållt av: Ekologigruppen AB
www.ekologigruppen.se
Telefon:08-525 201 00
Version: 2020-'10-04
Uppdragsansvarig : Lars Salomon
Medverkande: Stina Linder
Foton: Om inget annat anges: Lars Salomon
lllustrationer och kartor: Ekologigruppen AB
lntemt projektnummer: -
Bilder på framsidan: Den aktuella þlaceringen sedd från nordväst (foto juni 2019)

2 (10)

þ).



Bilaga 3
Vegetationsridå vid Kärra 't:9

2020-10-04
Arbetsversion

lnnehåll

Inledning... ............4

Bakgrund och syfte

Målbitd

Om träd och biologisk mångfald......

Ett lkt växt- och djurliv...........

Ttäd

Skötsel / långsiktighet

Åldrande träd

4

5

5

5

5

6

6

7

7

I
8

I
I

o

o
8ry.

Död ved

Vegetationsddå vid Kätta l:,9

Lokal¿ fönrtsättningar avspeglas ival w lr'äd

Referenser.. 10

3 (10)

$þL



lnledning

Bakgrund och syfte
Ekologigruppen har på uppdrag av Amelie Hillåker, Ängelholms kommun, sammanställt
översiktliga rekommendationer för en vegetarionsridå i södra delen av Kä:"ra 1:9.

Syftet har vzrit att ge undedag och olika alternativ föt plantering. Hänsyn har tagits til biologisk
mångfald, lokala förutsättningar, siktskydd, etablering och effektivitet.

Lars Salomon har varit ansvarþ för râpporten. Uppdraget har genomförts under september-
oktober 2020.
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Måtb¡rd

Om träd och biologisk mångfald

Ett rikt växt- och djurliv
Ett av Sveriges 11 rniljömål är "Ett rikt växt- och djudiv". Dett¿ brukar även beskrivas med

begreppet biologisk mångfald. Den viktigaste innebörden i begreppet biologisk mìngfald är

betydelsen av variationsrikedom, att vi har ett landskap med många olika naturlyper, många olika
arter, och err stor genetisk variation inom atterna.

Sveriges mångfald av växter och djur lever i en mosaik av olika mrljöer, fiån odlad mark, skogar och

Eäll, till våtmarker, vattendrag, sjöar och hav. Även i stadsnära mdiöer fìnns många arter som lever i
parker, trädgårdar och på kyrkogårdar.

Många naturmjljöer och arter är trängda och riskerar att försvinna på sikt, vilket skulle minska den

biologiska mångfalden. Det beror på att landskapen blivit alltmer fragmenterade (uppdelade) och ¿tt

den lågintensiva markanvändrung inom jord-och skogsbruk som förut gynnade många arter nu har

blivit sällsynt. Dagens effektiva brukande, städernas förtätning och infrastrukturutbyggnad ger liten
plats åt olika naturmiljöer och arter med specifika krav på srn l-rvsmiljö. Till exempel ftnns b¿ra en

btåkdel av de blomsterrika ângs- och hagmarkerna kvar som för cirka 100 år sedan var mycket
vanliga. Åndra ovanliga och skyddsvdrda müöer tu områden med gamla träd, våtmarker och
vattensamlingar.

r\tt bibehålla en biologisk mångfald är avgörande för att ekosystem ska fungera och kunna göra
nyttâ, som ¿tt rena vatten och luft, ta upp och lagra koldioxid ur luften och pollinera både vilda
växter och grödor. Utan många olika arter med skilda funktioner är risken stor att nynjandet av

nâturresurser, klimatförändringar och annan påverkan skadar ekosystemens förmåga att leverera

dessa ekosystemtjänster. Biologrsk mångfald framjar även folkhälsan då många natur- och
kulturmiljöer är viktiga områden för rekreation och utevistelse.

Sverige lrar inom FN:s konvention för biologisk mångfald åtagrt sig attbevan och nyttja den

biologiska mångfalden på ett hållbart sätt. Värdefull natur skyddas och åtgärdsprogram tas fram för
attbevan våra mest hotade arter. För att lyckas behövs också hänsyn och god planering när olika
nâruffesurser och marker används. Vi kan även hjälpa till genom att anvànda bruknings- och
skötselmetoder som bidrar tdl en rik biologisk mångfald på de platser där vi verkar. Med
förhållandevis små medel går det 

^tt 
görz^ stor positiv skillnad för växter och djur, sâmt för de

människor som besöket området.

Träd
Trädens biologiska värde ökar ju äldre de blir. I takt med att ett trâd vãxer och åldras skapas

mângder av småmiljöer på stammens och grenarnas stmkturer, håligheter och i död ved. Olika
mil<roklim¿t på skugg- respektive solsida skapar yttedigare variation och livsmiliöer för olika arter.

Knng en ålder av 100 till 150 år urvecklas ofta träd tdl att bh biologiskt särskilt vätdefulla. Detta
gäller främst ädla lövträd och tallar som kan leva länge, och som fortsâtter att ha höga värden även

då vitaliteten minskar och trädet så småningom blu värdefull död ved. Även stående och liggande

död ved har en mängd olika arter som lever på och i detta substrat, och som tjll stora delar är helt
beroende ¿v en kontinuerlig tillgång på död ved för att finnas kvar på platsen.

Naturvårdverket hat i sin vägledmng om skyddsvãrda trâd i kultudandskapet specificerat vilka
faktorer som gör träd särskilt värdefulla ur biologisk synvinkel. Med särskilt skyddsvärda träd þåde
levande och döda) avses:
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jätteträd; träd grövre än 1 meter i diameter på det smalaste stället under brösthöjd.

mycket gamla träd; gran, tall, ek och bok äldre än 200 år. Övriga ftädslag äldre än 140 är.

grova hålträd; träd grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd med utvecklad hålighet i
hul'udstam

Äldretrãdavtillexempelalm(J/mu¡ssp.,askFraxìnu¡ssp.,rönn Sorbasauruparia,oxelsorbus
inlenztedia, asp Popalru Íremula och sälg Salix caþrea uppfyller endast ibland kriterierna enligt
Naturvårdsverket, men är en biologisk bristvara och normalt sett naturvärdesträd som generellt bör
spâras.

Beskurna och hamlade träd, har förutom sina kulturhistoriska värden, ofta även höga naturvärden.
Hamlade träd växter i allmänhet långsammare och blir äldre än träd som inte hamlas. Därmed kan
de utgöra vrkuga och beständiga livsmiljöer för många långsamväxande arter av tìll exempel lavar
och mossor.

Ur en biologisk synvinkel âr det viktigt att eftersträva olika trädslag som kan erbluda blomning
under lång tid på året, där särskilt vãteràr en "trång sektor" för många insektsarter. Vårblommande
trädarter är mycket värdefulla för pollinatörer som humlor och bin, så som olika arter ptl/vtde Salix
ssp.

Skötsel / långsiktighet
För att områdets vârde skall kunna bibehållas och utvecklas på sikt är det bra om en natud-ig
dynamrk främjas så att det kan lunas yngre trãd som på kan växa upp och ta över efter de äldre
träden. ¡\nnars skapas en glapp i udslnjen, där arter som är beroende av äldre träd inte bar nã,gra

livsmiljöer och därmed riskerar att försvinna från platsen.

Aldrande träd
Iblancl kan det finnas en konflikt i att ett träd kan vara biologiskt m;rçlçç¡ vârclefullt, med håligheter
och död ved, insektshål och vedsvampâr, men beclöms utgöra en säkerhetsrisk eller minclre
önskvätt utifrån estetiska föruäntningar. Det kan vara värdefullt ¿tt kunna se på ett träd från olika
aspekter, så att ett träd som upplevs som snett, fult eller skräpigt även kan ses som en livsmiljö för
en mångfald av arter. Man kan se det som att multnande träd och nedfallna grenar inte är

försummelse, tvärtom kan man se det som omvårdnad om alla de arter som finns i den levande,
döda veden.

Om rnöjlighet finns så öven'äg gärna möjLgheten att låta vissa träd gå en bit över sin "biologiska
topp" det vill sâga då r'ital,iteten minskar och de successivt försvagas. Denna ud r ett träds liv kan
ofta vara det mest värdefulla stadiet ur en biologisk synvinkel, då den försämrade vitaï.teten öppnar
upp för att insekter och vedsvampar kan kolonisera delar av trädet. Om möjligt bör träden
avlägsnas först då de utgör en reell säkerhetsrisk.

Generellt ar lu.àd med hål och inslag av död ved och savflöden alltid att betrakta som ekologiskt
värdefulla då de kan utgöra livsmiljöer för ol,ika arter. Träd som erbjuder blomning och bär är också
mycket vtktiga. Nedtagna ttäd och död ved âr inte att betrakta som avfall, utan som en värdefull
narurresurs, ett brânsle föt livet. Man kan kalla det "den levande, döda veden".

Nedtagna träd och grenar kan gàrna samlas ihop i en så kallad faunadepå eller biodepå, där
utrymme och möjlighet fìnns. Om en sådan placeras på en vâl ar,'vägd plats kan faunadepåer utgöra
mycket värdefulla biologiskt rika mrljöer där vedsvampar,lavar, mossor, insektet och fåglar kan
gynnas i takt med att träden långsamt får brytas ned.

El
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Trädslag
Inhemska trädafter är generellt mer kända vad gäller värde och funktion som livsmiljö för olika
arter (tâbell 1). De höga biologiska värdena hos ädla lövträd som ek puercm ssp., ask Fraxinm ssp.,

Lnd Tilia ssp., bok Fagas ykatica, alm Ulmu ssp., lönn,4rrr ssp. och hassel Corylu auellana àr vàl
dokumenterade. Likaså värden kopplade tjll. tal. Pinu¡ ssp. och gran Pitva ssp., âsp Populus lremala,

sàIg Salìx cøprea, pi. Salix ssp. och björk Betula ssp..

Ge nerellt är så kallade rikbatksttäd populära som substrat föt lavar, tack vare sitt högre pH-värde i
barken þH över 5) Till rikbarksträden hör ask, alm, lönn, hnd och pl.. Ek Querut ssp. har medelrik
bark medan bok, björk, al A/nu¡ ssp., rönn och oxel Sorba¡ intermediaHassas som fattigbarksträd.
Äldre boktrad får dock ofta en mer porös bark och blir då mer attraktiva fötlavar, med en rad
rödlistade arter knutna till sig. Beroende på trädslag kan dessutom barkens kemi förändras med
årens lopp i takt med att träden bllr allt äldre.

Exotiska ftàdatter är mindre väl dokumenterade vad gäller sina biologrska värden och bland
biologer flnns vissa farhågor om huruvida de kan vara, eller kan bli, invasiva. Dock har många

exotiska arter, såsom exempelvis hästkastanj Ae¡culu¡ hippoca$anam använts i Sverige under lång tid
och kan bidra med viktrga strukturer, blomning och bär.

Tabell 1. Antalet fjärilsarter som utnyttjar olika lignoser (källa: Lepidoptera.se).

Trädslag Antal fjärilsarter Trädslag Antal fjärilsarter

Skogsek 272 Ask 53

Hagtorn t77 Liguster 29

Aplar 135 Syrén L8

Hassel 109 Häggmisplar 7

Alm 95 Hästkastanj

Bok

Lin d

Avenbok

Lönnar

Rosor

94

89

7t
67

65

Rödek

Thuja

Buxbom

Ginkgo

5

5

2

t
0

Bryn
För att öka variationen av livsmiljöer àr det värdefullt 

^ttlàgg 
till buskar och mindre ttäd. Buskar i

grupper, eller buskage med böljande kanter mot öppen mark skapar en mängd småmiliöer med
gynnsâmt lokalklimat för insekter, fåglar och fladdermöss. Ju längre och mer flikiga bryn desto
bâttre. Värdefulla arter kan van nat.tdigt förekommande svenska arter som hagtorn, vilda rosor,
benved, sälg, rönn, hägg, vildapel, fàgelbtu, slån och fläder. Sälg utgör en mycket viktig resurs i form
av pollen och nektar för humledrottningar och andra vilda bin som är aktiva på våren.
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Död ved
För att öka tìllgången på vãrdefull död ved kan förslagsvis trädstammar och grenar av olika
dimension tas om hand och placeras ut på ställen dâr de inte stör det estetiska intrycket, och där de

kan ligga ostört och multna under lång tid framåt. På vissa platser kan veden läggas mer synligt och
skyltas npp för att förlàa:i:a^ syftet och värdet med åtgärden. Ved kan placeras både i soliga lägen och
i mer slutna, fuktiga lägen för att gynna olika arter. Såväl ur biologisk som ur estetisk synvinkel är

längre trädstammar âtt föredra framför avsågade korta delar som mer ger intrycket av vedklampar.

Vegetationsridå vid Kärra 1:9

Lokala förutsättningar avspeglas i val av träd

Biologisk mångfald

Äv hänsyn till hotade nâturtyper, trädslagens potentiâl att hysa naturvårdsarter, lokala
förutsättningar och grönstruktur i regionen (Ekologigruppen 2020) är en stomme av skogsek,

avenbok, bok och skogslönn lämpligt. Med tanke på den begränsade bredden på planteringen kan

avenbok möjligen vârâ ett lämpligare val än bok. ,\venbok är tålig, samtidigt som arten kan hysa

många narurvårdsarteÍ som vanligwis går på bok.

Siktskydd med snabbväxande trädslag
Popplar och silverpil är snabbväxande arter som ofta syns på den skånska slättbygden. ,\ndra
snabbt växandc trädslag som ofta används i liknande planteringar är klibbai, gråal och lärk. Dessa

kan nyttjas både permanent och sorn stödjande i etableringsfasen.

Vintergröna alternativ

Vanlig gran (?icea abies) har svårt att klara sig med rådande (lokala) förhållanden och tall (Pinus
ntgra) ar svåretablerad i samplantering. Orn vintergröna alternativ är prioriterat kan de icke

inlremska 
^rtetna 

kustgran (Àbies grandis) och douglasgran (?seudotsuga menziesü) möjltgen
övervägas. Det är ffå arter som klarar både kLmatet och placeringen bra samtidigt som inga
invasiva tendenser har noterats i regionen.

Rekom mendationer
F'ör att snabbt få effekt samtidigt som den biologiska mångfalden ska kunna utvecklas på sikt
rekommenderas en blandning av snabbväxande arter þopplar, grâ.al, klibbal) och ädellövträd
(skogsek, bok/avenbok. skogslönn). Om önskvdrt med viss inblandmng av kustgran och
douglasgran. Längs den södra delen/kanten av planteringen âr clet lämpligt att anlägga en flikig
brynmrljö med nivåskillnader som kommer att erbjuda utrymme och födosöksmiljöer åt bland
annat insekte4 fàglar och fladdermöss. Några lämpliga 

^ttet 
àt rönn, aplar, hagtornar, rosot,

benved, slån och fläder.

Vid plantering av så pâss stora ytor används ofta barrotade, s.k. landskapsplantor. Plantering bör
ske med ett avstånd (c/c) pä ca 1 meter samt på senhösten. Markduk bör undvikas i möjligaste mån
då det rnte tdlåter uppbyggande av ett förnatäcke med medföljande biologisk mångfald. För att
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Bilaga 3
Vegetationsridå vid Kärra 1:9

2020-'t0-04
Arbetsversion

o

o

täcka upp och minska mängden ogräs så kan man istället fyll" opp mellan träden med bl.a. liguster
och måbär som är snabbväxande och lätta att etablera.

I etableringsskedet är det vrktigt med stängsel f nàt runt hela planteringen. Det bör sitta uppe under
ca 5 âr och tas bort när träden blivit tillriçlçlig¡ grova. Det âr avgörande för att undvika att
plantorna betas ner.

S,å: här be¡kriu¡ det i Malnö Stad¡ tekni¡ka handþok:

Planteringama sklddæ ned eît nät¡takel au þtcklingncil, l'Jàtet rka ha en mi¡îa höjd öuer narken på 1,0 ru.

Nriw *aftiAæ i öaerlìgare på etableringtþdd (kod DDC.2'19/ ) mnt uara nedgräut 0.2 n under narþtan.

Död ved

Befintlig död ved på fastìgheten och träd som kommer att tas ned kan nyttjas som faunadepåer i
den nya planteringen för att lyfta naturwärdena redan från bö{an. En kombrnauon av friliggande
lågot (liggande trädstammar) och depåer bestående av liggande trädstammar, klenved och ris gynr'aï
vedlevande svampar, fåglar, groddjur och insekter. Och medför att området kan leverera
ekosystemtjänster redan i ett tidrgt skede.
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l. Planlagt som "trädplantering ska finnas". Områdets storlek:cirka 195x5 meter. Area: cirka
975 kvm

2. Planlagt som "trädplantering ska finnas". Området storlek: cirka 410x5 meter. Area: cirka
2032kvm

3. Planlagt som "Vegetationsridå med skogsträd och brynplantering ska finnas". Området

storlek: cirka238x20 meter. Area: cirka 4480 kvm (området smalnar av lite i öst pga. u-
område för ledningar).

4. Planlagt som " Tät vegetationsridå med trädplantering och buskar ska finnas". Områdets

storlek: varierande (se ungefürligt mått nedan). Area: cirka 5870 kvm'
5. Planlagt som " Tät vegetationsridå med trädplantering och buskar ska finnas". Områdets

storlek: varierande (se ungeftirligt mått nedan). Area: 3430 kvm. "

L
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Ätsärder som ska utf(iras:

Område l -3 ska Exploatören plantera med unga barrotade landskapsplantor, minst 30 cm höga.

Beräknat antal plantor är l0 500 st.

Område 4-5 ska Exploatören plantera med större växter, exempelvis gran och fläder minst 1,5 meter

höga. Syftet med högre växtlighet är att ge angränsande bostadsfastigheter insynsskydd gentemot

exploateringsområdet. Beräknad planteringskostnad är 600 kr/m'?.

Inom alla områden föreslås högväxande gräs mellan plantor, buskar och träd. Inom område 1-3 ska

gräset hållas kortklippt under de tre första etableringsåren. Område 1-3 ska stängslas in i fem år från

planterin gsti I I fÌil let.

Beräknad kostnad för utförande av åtgärderna är 6 000 000 kr.

Exploatören ska ge Kommunen tillträde lor etableringsbesiktning tre år efter plantering

BL



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-09-22

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 165 Dnr. KS 2021/336, 

Information om exploateringsavtal för Kärra 1:9

Ärendebeskrivning
Mårten Nilsson, mark- och exploateringschef informerar muntligt arbetsutskottet 
om ärendet. Ärendet kommer att behandlas på kommunstyrelsens sammanträde 
den 27 september.

















TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 
(3)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Planeringschef
Henrik Sanden
0431-46 80 90
henrik.sanden@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2018/604
Ytterligare dnr: Raderas om det saknas
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-09-10

Antagande - Detaljplan för Kärra 1:9, Norra Varalöv, 
Ängelholms kommun

Ärendebeskrivning
Bakgrund till detaljplanen är att det finns en efterfrågan från aktörer inom lager 
och logistikbranschen att etablera sig längs med E6/E20.

För att möjliggöra exploateringen krävs beslut i följande ärenden:

1. KS dnr 2021/341 Medfinansieringsavtal med Trafikverket för åtgärder vid 
trafikplats Norra Varalöv och anslutande vägar 

2. KS dnr 2021/336 Exploateringsavtal med Queenswall två AB för ansvars-
fördelning och finansiering av åtgärder som är en förutsättning för detalj-
planens genomförande

3. KS dnr 2018/604 Antagande av detaljplan för Kärra 1:9

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat den 10 september 2021

• Protokollsutdrag SBN den 31 augusti 2021

• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag samhälle den 11 augusti 2021 

• Bilaga 1. Plankarta med bestämmelser den 11 augusti 2021 

• Bilaga 2. Planbeskrivning den 11 augusti 2021 

• Bilaga 3. Miljökonsekvensbeskrivning den 11 augusti 2021 

• Bilaga 4. Granskningsutlåtande den 11 augusti 2021 

• Bilaga 5. Samrådsredogörelse den 28 oktober 2020
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ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Utredning
Beslutsprocess
För att möjliggöra exploateringen krävs beslut i följande ärenden:

1. KS dnr 2021/341 Medfinansieringsavtal med Trafikverket för åtgärder vid trafikplats 
Norra Varalöv och anslutande vägar 
Avtalet fördelar ansvar och kostnader för den upprustning av den statliga 
infrastrukturens om är nödvändig för att genomföra exploateringen. Pri-
märt gäller det kapacitets- och säkerhetshöjning av trafikplatsen vid E6, 
samt cirkulationsplatsen på väg 107. Enligt avtalsförslaget ska kommunen 
bekosta samtliga åtgärder som beskrivs i avtalet. Kommunen avser att över-
föra del av ansvaret för kostnaderna till exploatören Queenswall två AB ge-
nom att teckna nedanstående exploateringsavtal.

Trafikverket har tagit fram avtalsförslaget som finns i ärendet, och kommer 
att teckna avtalet efter att det har godkänts av kommunfullmäktige i Ängel-
holm.

2. KS dnr 2021/336 Exploateringsavtal med Queenswall två AB för ansvarsfördelning 
och finansiering av åtgärder som är en förutsättning för detaljplanens genomförande 
I exploateringsavtalet åtar sig kommunen att ansvara för 30 %, dock maxi-
malt 8 mnkr, av de totala kostnaderna som medfinansieringsavtalet med 
Trafikverket innebär. Resterande kostnader för åtgärder som Trafikverket 
kräver ska bäras av Queenswall två AB.

3. KS dnr 2018/604 Antagande av detaljplan för Kärra 1:9
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att etablera ett verksam-
hetsområde för lager och logistik inom del av fastigheten Kärra 1:9. Detalj-
planen ska även vidta åtgärder för att mildra påverkan på landskapsbilden 
och minimera störning mot omgivningen. Områdets naturvärden ska så 
långt möjligt tas tillvara. 

Detaljplan för Kärra 1:9
Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande. Detaljplanen var ute på samråd 
mellan 21 februari till och med 16 mars 2020. Ett allmänt samrådsmöte för intres-
serade hölls 4 mars 2020. Under samrådstiden inkom cirka 30 yttranden med erin-
ran. Av dem är 13 yttranden från fastighetsägare i Strövelstorp eller Norra Varalöv. 
Detaljplanen var ute på granskning mellan den 26 november 2020 till och med 7 ja-
nuari 2021. Under granskningstiden inkom 25 yttranden med erinran. Yttrandena 
är bemötta i ett granskningsutlåtande.
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262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfull-
mäktige besluta 

att anta detaljplanen för del av Kärra 1:9, samt

att anta miljökonsekvensbeskrivningen för detaljplan för del av Kärra 1:9

Kristina Magnusson
Kommundirektör

Henrik Sandén
Planeringschef



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-08-31

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 136 Dnr. SBN 2019/158, 

Antagande Detaljplan Kärra 1:9

Ärendebeskrivning
Planområdet är beläget i Norra Varalöv, cirka 5 kilometer söder om Ängelholms 
tätort. Planområdet omfattar del av fastigheten Kärra 1:9 och utgörs av nästan 48 
hektar åker- och gräsmark. Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att 
etablera ett verksamhetsområde för lager och logistik kopplat till e-handel. 
Planområdet planläggs huvudsakligen för lager, logistik och kontor, men även 
centrumverksamhet får förekomma i begränsad omfattning. Exploateringsgraden 
innebär att cirka 18,1 hektar mark kan byggas. Högsta tillåtna totalhöjd för 
bebyggelse är generellt 14 meter men närmst bostäderna i sydost och nordväst är 
byggnadshöjden 8 meter med en sluttande nockhöjd om 14 meter. Dock får 8 % av 
total tillåten byggnadsarea uppföras i 36 meter för att möjliggöra höglager. Utifrån 
jämförelser med liknande verksamhetsområden uppskattas området kunna skapa 
mellan 1500 - 2000 arbetstillfällen. Detaljplanen handläggs med utökat 
planförfarande. Detaljplanen var ute på samråd mellan 21 februari till och med 16 
mars 2020. Ett allmänt samrådsmöte för intresserade hölls 4 mars 2020. På plats 
fanns både tjänstepersoner, politiker samt exploatör och arkitekt. Uppskattningsvis 
deltog cirka 20 personer från allmänheten på mötet. Under samrådstiden inkom 
cirka 30 yttranden med erinran. Av dem är 13 yttranden från fastighetsägare i 
Strövelstorp eller Norra Varalöv. Detaljplanen var ute på granskning mellan den 26 
november 2020 till och med 7 januari 2021. Under granskningstiden inkom 25 
yttranden med erinran. Yttrandena är bemötta i ett granskningsutlåtande

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag samhälle den 11 augusti 2021 
Bilaga 1. Plankarta med bestämmelser den 11 augusti 2021 
Bilaga 2. Planbeskrivning den 11 augusti 2021 
Bilaga 3. Miljökonsekvensbeskrivning den 11 augusti 2021 
Bilaga 4. Granskningsutlåtande den 11 augusti 2021 
Bilaga 5. Samrådsredogörelse den 28 oktober 2020

Föredragande tjänsteperson
Amelie Hillåker, planarkitekt
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Samhällsbyggnadsnämnden
2021-08-31

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Yrkande
Hans-Åke Jönsson (C) och Sven Aidemark (L) yrkar avslag på förslaget i 
tjänsteutlåtandet och vill inte anta detaljplanen.

Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S), Anton Nyroos (S), Alexander 
Johnsson (SD), Benny Persson (V) och Staffan Laurell (M) yrkar bifall till förslaget 
från tjänsteutlåtandet.

Proposition och omröstning
Ordförande ställer förslagen om bifall och avslag mot varandra och finner en 
majoritet för att bifalla förslaget från tjänsteutlåtandet. Votering begärs och 
verkställs. Den som röstar för förslaget från tjänsteutlåtandet röstar JA. Den som 
röstar avslag på förslaget i tjänsteutlåtandet röstar NEJ. Resultatet av omröstningen 
blev 10 JA-röster och 3 NEJ-röster. De som röstade JA var: Magnus Jonsson (S), 
Alexander Johnsson (SD), Staffan Laurell (M), Per Skantz (M), BrittMarie Hansson 
(S), Alf Carlsson (M), Bo Salomonsson (SD), Anton Nyroos (S), Benny Persson (V) 
och Tomas Fjellner (M). De som röstade NEJ var: Hans-Åke Jönsson (C), Sven 
Aidemark (L) och Niklas Oddson (KD).

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta detaljplanen för del av Kärra 1:9, samt

att anta miljökonsekvensbeskrivningen för detaljplan för del av Kärra 1:9

Reservation
Planen innebär att odlingsbar bra jordbruksmark tas i anspråk på ett sätt som 
omöjliggör återställande. Det finns alternativa lokaliseringar som kan komma ifråga 
där ingreppen i odlingsbar mark är mindre.  Centerpartiet vill värna 
jordbruksmarken och särskilt hålla tillbaka den omfattande hårdgörning av 
densamma som liggande förslag innebär
 /Hans-Åke Jönsson (C)

Protokollsanteckning
Miljöpartiet anser att vi måste hushålla med den jordbruksmark som finns. Att 
bygga ett lager- och logistikcenter på över 40 hektar mark som i kommunens 
översiktsplan är utpekad som jordbruksmark är inte långsiktig resurshushållning. 
Det kan heller inte räknas som ett väsentligt samhällsintresse med de arbetstillfällen 
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som på sikt kommer att sjunka i takt med automatiseringen ökar.  Exploateringen 
kan därför inte anses vara tillåten enligt 3 kap 4§ Miljöbalken. 
/Helena Böcker (MP)

Beslutet ska expedieras till
• Huvuduppdrag Samhälle
• Planenheten
• Kommunfullmäktige
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ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00   engelholm.se 

Planarkitekt 
Amelie Hillåker 
0431-870 00 
plan@engelholm.se 

Till: Samhällsbyggnadsnämnden 
Diarienummer: SBN 2019/158 
Ytterligare dnr: KS 2019/158, PL 08-0014 
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande 
Datum: 2021-08-11 
 

Antagande av detaljplan för del av Kärra 1:9, Norra 
Varalöv, Ängelholms kommun 

Ärendebeskrivning 
Planområdet är beläget i Norra Varalöv, cirka 5 kilometer söder om Ängelholms 
tätort. Planområdet omfattar del av fastigheten Kärra 1:9 och utgörs av nästan 48 
hektar åker- och gräsmark.  
 
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att etablera ett verksamhetsom-
råde för lager och logistik kopplat till e-handel. Planområdet planläggs huvudsakli-
gen för lager, logistik och kontor, men även centrumverksamhet får förekomma i 
begränsad omfattning. Exploateringsgraden innebär att cirka 18,1 hektar mark kan 
byggas. 
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Högsta tillåtna totalhöjd för bebyggelse är generellt 14 meter men närmst bostä-
derna i sydost och nordväst är byggnadshöjden 8 meter med en sluttande nockhöjd 
om 14 meter. Dock får 8 % av total tillåten byggnadsarea uppföras i 36 meter för 
att möjliggöra höglager. Utifrån jämförelser med liknande verksamhetsområden 
uppskattas området kunna skapa mellan 1500 - 2000 arbetstillfällen.  
 
Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande. 
 
Detaljplanen var ute på samråd mellan 21 februari till och med 16 mars 2020. Ett 
allmänt samrådsmöte för intresserade hölls 4 mars 2020. På plats fanns både tjäns-
tepersoner, politiker samt exploatör och arkitekt. Uppskattningsvis deltog cirka 20 
personer från allmänheten på mötet. Under samrådstiden inkom cirka 30 yttranden 
med erinran. Av dem är 13 yttranden från fastighetsägare i Strövelstorp eller Norra 
Varalöv. 
 
Detaljplanen var ute på granskning mellan den 26 november 2020 till och med 7 
januari 2021. Under granskningstiden inkom 25 yttranden med erinran. Yttrandena 
är bemötta i ett granskningsutlåtande. 
 
 
Beslutsunderlag  
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag samhälle den 11 augusti 2021 
• Bilaga 1. Plankarta med bestämmelser den 11 augusti 2021 
• Bilaga 2. Planbeskrivning den 11 augusti 2021 
• Bilaga 3. Miljökonsekvensbeskrivning den 11 augusti 2021 
• Bilaga 4. Granskningsutlåtande den 11 augusti 2021 
• Bilaga 5. Samrådsredogörelse den 28 oktober 2020 

 

Utredning 
Översiktsplan och jordbruksmark  
Detaljplanen avviker från kommunens översiktsplan, ÖP 2035, där planområdet är 
utpekat som ”slättlandskap”. Innan nya beslut tas om att bygga på åkermark i Äng-
elholm ska en konsekvensanalys och samhällsekonomisk bedömning genomföras. I 
enlighet med översiktsplanen har därför en samhällsekonomisk analys tagits fram. 
Analysen visar att det är större nyttor kopplade till en exploatering än de kostnader 
som den innebär. Framförallt finns det ett stort värde i de arbetstillfällen som ex-
ploateringen förväntas medföra vilket ses som ett väsentligt samhällsintresse. Den 
föreslagna exploateringens konsekvenser beskrivs i detaljplanen med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning och utredningar. En lokaliseringsutredning har även 
tagits fram där olika alternativa lokaliseringar jämförs utifrån olika bedömningskri-
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terier i syfte att undersöka vilken plats som är bäst lämpad för ändamålet. I utred-
ningen bedöms inga andra lokaliseringsalternativ vara möjliga eller bättre lämpade 
utifrån avgörande aspekter som god koppling till befintlig infrastruktur, få stör-
ningsrisker samt att området ligger i anslutning till befintligt verksamhetsområde 
där synergier och kumulativa effekter är möjligt.  

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
Detaljplanens genomförande har bedömts medföra en sådan betydande miljöpå-
verkan som åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap 34 § eller i Miljöbalken 6 kap 11 §. 
Den samlade bedömningen i miljökonsekvensbeskrivningen är att konsekvenserna 
för landskapsbild och jordbruksmark medför en betydande miljöpåverkan. Åtgär-
der för att mildra konsekvenserna bör vidtas och detta är något som har vägts in i 
planförslaget.  

Trafikåtgärder  
Detaljplanen bedöms innebära en påverkan på riksintresse kommunikation (Trafik-
plats Norra Varalöv, E6/E20), vilket innebär att åtgärder behöver vidtas för att de-
taljplanen ska kunna genomföras. Ett avtal som behandlar finansiering av kostna-
derna för dessa åtgärder är tecknat mellan kommunen och Trafikverket. Kommu-
nen har i sin tur avtalat om kostnaderna med exploatören i ett exploateringsavtal.  

Förändringar efter granskningen 
Efter granskningen har mindre revideringar gjorts, vilka redogörs kortfattat för ne-
dan:  

• Villkor om att startbesked inte får ges för ny byggnation förrän pumpstat-
ion har kommit till stånd har införts på plankartan. I samband med detta 
har avsnittet om Vatten och avlopp justerats i planbeskrivningen. 

• Ytor kopplat till identifierade trafikåtgärder har avlägsnats från planområ-
det. Jämfört med granskningsförslaget minskar planområdet således något. 
Avsnittet om trafik i planbeskrivningen har uppdaterats utifrån de änd-
ringar som görs i plankartan.   

• Krav på att marklov krävs för hårdgöring har införts på plankartan.  
• Avsnittet om lokalisering har kompletterats utifrån reviderad lokaliserings-

utredning som nu inkluderar fler områden som inte är utpekade i kommu-
nens översiktsplan.    

• Avsnittet om buller har kompletterats utifrån reviderad bullerutredningen 
med maximal byggrätt och höjder. Villkor om att startbesked inte får ges 
för ny byggnation om bullerskydd i form av vall eller plank krävs, förrän er-
forderliga åtgärder har vidtagits, har införts i plankartan.   

• Avsnittet om fornlämningar har uppdaterats utifrån senaste beslutet om att 
arkeologisk utredning Steg 2 och avgränsande arkeologisk förundersökning 
har beviljats av Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. 
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• Utöver ovan ändringar har mindre korrigeringar gjorts på plankartan:  
o Tidigare bestämmelse benämnd n1 har ändrat beteckning till Träd1  
o Tidigare bestämmelse benämnd n6 har ändrat beteckning till Träd2 
o Tidigare bestämmelse benämnd n3 har ändrat beteckning till Fördröj-

ning1 
o Bestämmelsen ”Vegetationsridå med skogsträd och brynplantering ska fin-

nas” har ändrat beteckning från n2 till n1 
o Bestämmelsen ”Trädallé ska bevaras” har ändrat beteckning från n4 till 

n2 
o Bestämmelsen ”Marken får inte hårdgöras eller användas för parkering” har 

ändrats beteckning från n5 till n3 
o Bestämmelsen ”Trädplantering ska finnas” har ändrat beteckning från n6 

till n4 
o Bestämmelsen ”Tät vegetationsridå med trädplantering och buskar ska fin-

nas” har ändrat beteckning från n7 till n5 
o E2 – Transformatorstation ska finnas har ändrats formulering till Transfor-

matorstation får finnas.  
o C1 – Centrum om högst 5 % av total byggnadsarea får finnas har ändrat for-

mulering till Centrum om högst 5 % av total tillåten byggnadsarea får finnas. 
o Bestämmelsen om att högst 8 % av den totala byggnadsarean får uppgå till 

en högsta totalhöjd om 36 meter har ändrats till högst 8 % av den totala till-
låtna byggnadsarean får uppgå till en högsta totalhöjd om 36 meter.  

 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta detaljplanen för del av Kärra 1:9  

att  anta miljökonsekvensbeskrivningen för detaljplan för del av Kärra 1:9   

Pernilla Fahlstedt  
Chef Huvuduppdrag Samhälle 

Henrik Bertheden  
Tf. Chef Arkitektur och Teknik 

Beslutet expedieras till: 
• Huvuduppdrag Samhälle 
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• Planenheten 
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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

NaturområdeNATUR

1

Kvartersmark

Lager, logistik och kontor

J

1

Centrum om högst 5 % av total tillåten byggnadsarea

får finnas

C

1

Pumpstation för spillvatten ska finnas

E

1

Transformatorstation får finnasE

2

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN

PLATS MED ENSKILT HUVUDMANNASKAP

Utformning av allmän plats

Fördröjning

1

Fördröjningsmagasin för dagvatten ska finnas

Mark och vegetation

Träd

1

Träd som har en brösthöjddiameter över 40 cm får inte

fällas

Träd

2

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

f

1

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

n

1

Vegetationsridå med skogsträd och brynplantering ska

finnas

n

2

Trädallé ska bevaras

n

3

Marken får inte hårdgöras eller användas för parkering

n

4

Trädplantering ska finnas

n

5

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 erforderliga bullerskyddsåtgärder 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

u

1

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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SAMMANFATTNING 
Syftet med detaljplanen är att 
pröva möjligheten att etablera ett 
verksamhetsområde för lager och logistik  
inom del av fastigheten Kärra 1:9. 
Detaljplanen ska även vidta åtgärder för 
att mildra påverkan på landskapsbilden 
och minimera störning mot omgivningen. 
Områdets naturvärden ska så långt möjligt tas 
tillvara. Bakgrund till detaljplanen är att det 
finns en efterfrågan från aktörer inom lager- 
och logistikbranschen att etablera sig längs 
med E6/E20. 

Planområdet ligger i Norra Varalöv, cirka 
5 kilometer söder om Ängelholms tätort. 
Området omfattar del av fastigheten Kärra 
1:9 som ligger utmed vägarna 107 och 
112. Planområdet har en markyta på cirka 
48 hektar. Marken utgörs huvudsakligen 
av jordbruksmark som är del av ett större 
slättlandskap med spridd bebyggelse. 

Planförslaget möjliggör en vidareutveckling 
av E-city Engelholm genom att bygga 
ut ett område för logistik och e-handel 
väster om befintliga verksamheter (Boozt). 

Exploateringsgraden möjliggör att cirka 
181 000 kvadratmeter (18,1 hektar) kan 
bebyggas med i huvudsak lager, logistik-, och 
kontorsbyggnader. Området kommer även 
att kunna innehålla centrumverksamhet som 
bland annat innefattar handel, konferens och 
vuxenutbildning kopplat till verksamheten, 
dock i begränsad omfattning. Ambitionen är 
att bevara och ta tillvara de unika kvaliteter 
som finns på platsen. Den långa trädallén 
som leder till Kärra gård ska finnas kvar och 
fungera som entréstråk för besökare. Ett 
fullt utbyggt område uppskattas kunna skapa 
sysselsättning för 1500 - 2000 personer. 

I samband med detaljplanen har en 
miljökonsekvensbeskrivning tagits fram. 
Genomförandet av detaljplanen kommer 
att innebära att jordbruksmarken förändras 
på ett sätt som troligen inte går att återställa 
samt ha en stor påverkan på landskapsbilden. 
Logistik och lager kopplat till e-handel är 
även en transportalstrande verksamhet vilket 
innebär en ökning av motorfordonstrafik.  

Detaljplanen handläggs med utökat 
planförfarande.

Exempel på hur planområdet skulle kunna utformas. 3D modell över området uppifrån. JKAB arkitekter.

Landskapsbildsanalys version 2
Oktober 2020  
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Förslaget
Inom planområdet prövas lämpligheten för ett större logistik och 
e-handelområde. Efter samrådet är området numera ca 49 hektar och 
omfattas av logistikbyggnader, kontors och handelsverksamhet, vägar, 
lastgårdar, parkeringsplatser. Följande beskrivningar, kartor och foto-
montage baseras på ett utformningsförslag utifrån en situationsplan. 
Situationsplanen visar hur området skulle kunna gestaltas utifrån detaj-
planen.

I ytterkanten av planområdet förelsås vegetaionsridåer av varierad 
bredd. Detta för att dämpa det visuella intrycket av det nya området.
Ett grönområde planeras från gården och västerut mot det befi ntliga 
skogsområdet. Ett fl ertal dammar föreslås i det större grönområdet i 
väster. Inom området domineras karaktären av större lagerbyggander 
och parkerings och lastutrymmen.Två nya anslutningspunkter ut mot 
befi ntligt vägnät. En mot norr och väg 112 och en mot öster och väg 
107. 

107

112

E6/E20 

BOOZT
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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 utökat 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.
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HANDLINGAR
Planhandlingarna består av följande:
• denna planbeskrivning med illustrationer
• detaljplanekarta med planbestämmelser, 

skala 1:2000 (A0) 
• miljökonsekvensbeskrivning
• fastighetsförteckning (ej bilagd)
• samrådsredogörelse 
• granskningsutlåtande

Planeringsunderlag (ej bilagt)
• Trafikutredning detaljplan Ängelholm Kärra 1:9. 

Sweco, 2021-05-27
• Riskutredning med avseende på farligt gods och 

farlig verksamhet för ny detaljplan för Kärra 1:9. 
Sweco, 2019-08-30

• Bullerutredning, Tyréns, 2021-02-15
• Översiktligt planeringsunderlag/Geoteknik. 

Tyréns, 2019-11-04
• MUR/Geoteknik och Miljögeoteknik. Tyréns, 

2019-11-04
• PM Miljögeoteknik. Tyréns, 2019-11-04
• VA/Dagvattenutredning, Kärra 1:9, Norra 

Varalöv. Tyréns, 2020-10-22
• Naturvärdesinventering av Kärra 1:9. 

Ekologigruppen, 2021-04-01
• Landskapsbildsanalys för Kärra 1:9. 

Ekologigruppen, 2020-10-23
• Jordbruksmarksanalys för Kärra 1:9. 

Ekologigruppen 2019-11-22
• Lokaliseringsutredning, Ekologigruppen, 

2021-05-25
• Samhällsekonomisk analys. Anthesis, 2020-10-

19 
• Flyghinderanalys gällande uppförande av 

fastighet i Ängelholms kommun - Kärra 1:9. 
Luftfartsverket 2020-07-10

• Åtgärdsvalsstudie - Trafikplats Norra 
Varalöv (33) med anslutande vägar. Sweco/
Trafikverket, 2020-07-03

• Gestaltningsprogram, JKAB arkitekter, 2020-
10-22

• Solstudie, JKAB arkitekter, 2020-10-26
• Situationsplan, JKAB arkitekter
• Miljökonsekvensbeskrivning till detaljplan för 

Kärra 1:9. Ekologigruppen, 2021-08-11

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
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 att etablera sig längs med 
E6/E20. 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. 

PLANFÖRFARANDE
Detaljplanen är upprättad enligt plan- och 
bygglagen (PBL SFS 2010:900) i dess 
lydelse efter 1 januari 2015 med utökat 
planförfarande. Planen förväntas kunna antas 
av Kommunfullmäktige tredje kvartalet 2021. 

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

BAKGRUND
En ansökan om planbesked för fastigheten 
Kärra 1:9 inkom till Ängelholms kommun 
2018-08-07 av sökande Queenswall 2 
AB. Planansökan gäller planläggning för 
lager, industri och hantverk. Sökande 
önskar att pröva möjligheten att etablera 
ett verksamhetsområde för logistik och 
e-handel på en yta om 61 hektar och med en 
exploateringsgrad på cirka 45 %. 

Kommunstyrelsen beslutade om positivt 
planbesked den 10 oktober 2018 KS § 
276 och gav huvuduppdrag Samhälle/
planenheten i uppdrag att pröva planläggning 
av området enligt ansökan.

En begäran om planeringsbesked skickades 
till Länsstyrelsen i december 2018. Innan dess 
kungjordes ärendet och fanns utställt från 
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den 14 november till den 6 december 2018. 
Syftet med en begäran om planeringsbesked 
var att i tidigt skede få besked om planerad 
verksamhetsbebyggelse strider mot någon 
av ingripandegrunderna enligt 11 kap. 10 
§ andra stycket PBL. Planeringsbeskedet 
berörde frågor kopplat till god hushållning 
med mark, riksintresse kommunikationer, 
hälsa, säkerhet och risk, samt värdefull flora 
och fauna. Länsstyrelsen begärde i sin tur en 
komplettering avseende underlagsmaterial 
för att kunna göra en sådan bedömning. I 
samband med detta beslutades, i samråd 
med Länsstyrelsen och Queenswall AB 2, att 
avsluta begäran om planeringsbesked. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 
11 februari 2020 SBN § 15 att godkänna 
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. 
Efter samrådet minskades planområdet.
Detta beror huvudsakligen på problematik 

kopplat till översvämningsrisk och risk för 
påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten. 
En följd av detta är att vissa illustrationer i 
planbeskrivningen bygger på utredningar som 
gjordes med samrådsförslaget som grund. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 
11 november 2020 SBN § 229 att godkänna 
aktuellt förslag till detaljplan för granskning. 
Planhandlingarna fanns, enligt PBL 
(2010:900) 5 kap 11§ utställda från den 26 
november 2020 till och med 7 januari 2021.

PLANDATA
LÄGESBESTÄMNING OCH AREAL
Planområdet är beläget i Norra Varalöv som 
ligger cirka 5 kilometer söder om Ängelholms 
tätort. Läget framgår av översiktskartan 
på sidan 2. Planområdet omfattar del av 
fastigheten Kärra 1:9 och är cirka 48 hektar 
stort. Området avgränsas i huvudsak av väg 
107 i öst, väg 112 i norr samt fastigheterna 
Kärra 1:2 i väst och Kärra 1:30 i söder. 

0m 100m 200m

KÄRRA 1:9

KÄRRA 1:30

SANDÅKRA 
6:2

1:25
1:26
1:15

1:16

1:23

1:21

1:20
1:24

1:14

KÄRRA 1:2

SANDÅKRA 
11:1

112

107

Kartan visar omkringliggande fastigheter och vägar. Planområdet (del av Kärra 1:9) är inom röd streckad linje. 

VEGE Å
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MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Fastigheten Kärra 1:9 ägs av Queenswall 2 
AB.  

BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN
Detaljplanens genomförande bedöms 
medföra sådan betydande miljöpåverkan 
som åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap 
34 § eller i Miljöbalken 6 kap 11 §. Samråd 
enligt miljöbalken 6 kap. 13 § har genomförts 
med Länsstyrelsen angående avgränsning av 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB). MKB:n 
har begränsats till att fokusera på följande 
frågor där en betydande miljöpåverkan inte 
kunnat uteslutas:
• Jordbruksmark av nationell betydelse
• Översvämning
• Riksintresse för kommunikationer 
• Landskapsbild
• Skyddade arter

SAMLAD BEDÖMNING OCH UPPFÖLJNING 
AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
JORDBRUKSMARK AV NATIONELL BETYDELSE
Planområdet 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. Området har jämförts med 
andra alternativ i en lokaliseringsutredning. 
Samtliga alternativa lokaliseringar består 
även de till största del av jordbruksmark 
samt medför andra negativa konsekvenser 
av varierad karaktär. Alternativa platser för 
lokaliseringen har därmed inte bedömts 
godtagbara. Då detaljplanen medför att 
jordbruksmark av nationell betydelse tas 
i anspråk, samt att marken sannolikt blir 
svår att återställa, bedöms påverkan på 
jordbruksmarken vara stor.

Uppföljning: Förlust av jordbruksmark 
i förhållande till hela kommunen kan 
behandlas vidare i arbetet med aktualisering 
av kommunens översiktsplan. Det bedöms 
inte vara en fråga för detaljplanen.  

SKYDDADE ARTER 
Biotopskydd och naturmiljö
Naturmiljöns karaktär inom området 
kommer helt att förändras från öppet 
jordbrukslandskap till allé och skogsdunge 
inneslutna i ett verksamhetsområde. 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 huvudmannaskap 
och bedöms därmed inte påverkas av 
planförslaget.

Uppföljning: Biotopskyddade miljöer 
och värdefulla träd som berörs skyddas i 
detaljplanen, vilket följs upp i bygglovsskedet. 
Dispens från biotopskyddet för planerade 
ingrepp är beviljat av Länsstyrelsen. 
Länsstyrelsen ansvarar för att följa upp 
att de åtgärder som villkoras i ansökan för 
dispens från biotopskyddsbestämmelserna 
genomförs.

Artskyddsförordningen
Inom planområdet förekommer ett fåtal 
arter som är skyddade enligt artskydds- 
förordningen. Vid genomförande av 
föreslagna skyddsåtgärder för de skyddade 
arter som förekommer i eller i närheten 
av planområdet bedöms preliminärt att 
gynnsam bevarandestatus inte försämras eller 
upprätthållande av den inte försvåras genom 
att kontinuerlig ekologisk funktionalitet 
bibehålls för deras lokala populationer. 
Genomförandet av åtgärder som beskrivs i 
planhandlingarna ska säkerställas. 
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Uppföljning: Genomförandett av 
möjliga levnadsmiljöer för arterna, som 
vegetationsridå med brynmiljö, regleras 
i exploateringsavtal och naturområde 
med dagvattendammar, säkerställs genom 
planbestämmelser på plankartan.  och i 
exploateringsavtal. Att åtgärderna genomförs 
följs upp i bygglovet.  

ÖVERSVÄMNINGSRISK
Planförslaget möjliggör stora hårdgjorda ytor 
där risk för översvämning kan uppstå. För 
att säkerställa att dagvattnet kan fördröjas 
inom området har en dagvattenutredning 
tagits fram. Utifrån den har ytor för 
fördröjningsändamål avsatts i plankartan. 
Fördröjningsytorna kan omhänderta ett regn 
med en återkomsttid på 100 år, varaktighet på 
50 minuter och med en klimatfaktor på 1,2. 
Skulle ett större regn inträffa kan 
bräddning ske till markytan som angränsar 
planområdet i sydväst. En planbestämmelse 
om att endast 70 % av fastighetsarean får 
hördgöras finns, då detta är en förutsättning 
för att klara beräknad fördröjning. 
Hårdgöringsgraden säkerställs genom krav 
om marklov innan markarbeten får påbörjas. 
Genom de förslagna åtgärderna som 
dagvattenutredningen föreslår kan riskerna 
för översvämning begränsas.
 
Uppföljning: Detaljplanen reglerar 
att startbesked inte får ges förrän 
dagvattenlösningen har kommit till stånd 
samt förrän prövning om rening är 
behandlad av kommunen. Detta följs upp i 
bygglovsskedet. 

LANDSKAPSBILD
När jordbruksmarken omvandlas 
till verksamhetsområde förändras 
landskapsbilden och konsekvenserna blir 
stora både inom planområdet och utanför.  
Verksamhetslokaler bör utformas för att 
minska påverkan på landskapsbilden och det 
bör säkerställas att föreslagna planteringar 
mot söder verkställs.

Uppföljning: Ett gestaltningsprogram är 
framtaget i samband med detaljplanen. 
Programmet ska ligga till grund i kommande 
bygglovsprövningar för att säkerställa 
kvaliteten i utformning av ny bebyggelse. 
Detaljplanen reglerar även att byggnader 
som ligger mot öppet landskapet i söder och 
norr ska ha en varsam gestaltning, ges ett 
lugnt uttryck och underordna sig landskapet 
i skala färg, och material. Detta för att nå en 
dämpad gestaltning som kan mildra påverkan 
på landskapsbilden. Uppföljningen sker i 
bygglovsprocessen. För att säkerställa att 
vegetations- och trädplanteringar genomförs 
ska detta regleras i exploateringsavtal och 
följs upp vid detaljplanens genomförande. 

RIKSINTRESSE FÖR KOMMUNIKATION
E6/E20 utgör riksintresse för 
kommunikationer och kommer att påverkas 
vid ett genomförande av planförslaget 
då det medför en ökning av mängden 
trafik på angränsande av- och påfarter. 
En trafikutredning visar att det redan idag 
är kapacitetsproblem i Trafikplats Norra 
Varalöv. En åtgärdsvalsstudie (ÅVS) har tagits 
fram med åtgärder som behöver genomföras 
för att förbättra situationen. 

Uppföljning: Åtgärder enlig framtagen 
ÅVS ska säkerställas genom avtal med 
Trafikverket samt i exploateringsavtal. En del 
av de åtgärder som beskrivs i ÅVS:en är att 
öka kollektivtrafikens turtäthet och anpassa 
hållplatsernas lägen, samt att anlägga gång- 
och cykelpassager. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
ÖVERSIKTSPLAN
I gällande översiktsplan för Ängelholms 
kommun, ÖP 2035, är området utpekat som 
pågående markanvändning ”slättlandskap”. 
Av översiktsplanen framgår det att 
åkermark i möjligaste mån ska bevaras 
samt att en konsekvensbeskrivning och 
en samhällsekonomisk bedömning ska 
genomföras innan nya beslut om att bygga 
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på åkermark tas. En samhällsekonomisk 
analys har därför tagits fram i samband med 
detaljplanen. Den föreslagna exploateringens 
konsekvenser beskrivs i detaljplanen med 
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning och 
utredningar.  

Ett lokalt mål som redogörs för i 
översiktsplanen är att byggande på åkermark 
enbart bör tillåtas återhållsamt och i 
kollektivtrafiknära lägen. Det finns dock 
andra ställningstaganden gällande vikten av 
att stärka näringslivet och etablera nya företag 
i kommunen. Av översiktsplanen framgår det 
exempelvis att tillkommande handel/industri 
ska etableras vid befintliga handelsområden 
och att dessa ska stärkas. Planområdet är 
beläget nära ett befintligt verksamhetsområde. 
Översiktsplanen pekar ut flera stora områden 
i Norra Varalöv som lämpliga för nya 
särskilda verksamhetsområden. Kommunens 
långsiktiga utveckling för Norra Varalöv 
är således att verksamhetsetableringar ska 
stärkas och utöka. 

Då detaljplanen innebär att jordbruksmark 
exploateras, samt har en användning som 
inte överensstämmer med översiktsplanens 
markanvändningskarta, är bedömningen att 
planförslaget avviker från översiktsplanen. 

LOKALISERING
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 tillfredsställande sätt 
genom att annan mark tas i anspråk. Det är 
kommunerna som är ansvariga för planering 
av hushållning med jordbruksmarken, vilket 
ska behandlas i översiktsplanen. Det finns 
ingen central myndighet som bevakar hur 
jordbruksmarken skyddas mot exploatering.

Då planförslaget avviker från kommunens 
översiktsplan behöver skälen till 

planområdets lokalisering redogöras för och 
motiveras. E-handel utgör en snabbt växande 
bransch och det är därför svårt att förutse 
de behov som nu har uppkommit. Behovet 
väntas dessutom öka ytterligare i framtiden.
En översiktlig översyn har gjorts i tidigt 
skede för att studera behovet av mark 
för den här typen av ändamål i regionen. 
Översynen omfattar detaljplanelagd mark 
för logistikverksamhet längs med E6/E20 i 
Skåne. Den visar att år 2015 fanns obebyggd 
detaljplanelagd mark om cirka 370 hektar 
(både kommun- och privatägd). År 2019 
hade denna mark mer än halverats och cirka 
110 hektar fanns kvar. Det här indikerar 
att det finns en stor efterfrågan på den här 
typen av mark i detta geografiska läge. Det 
är även en indikation på att det inte finns en 
så stor planberedskap för den här typen av 
verksamhetsområde. 

Planerad etablering har en del 
förutsättningar/kriterier som anses vara 
avgörande vid val av plats och geografisk 
lokalisering.  
• Ska ha god befintlig infrastruktur och 

ligga i nära anslutning till E6/E20 för att 
minska onödiga transportsträckor. 

• Ska ha en lämplig storlek i förhållande till 
de behov som har identifierats.  

• Ska skapa möjlighet för synergieffekter 
och samnyttjande kring logistikhantering, 
utrustning, kompetens samt samordning 
av transporter med befintlig lager- och 
logistikverksamhet. 

• Ska inte inrymma befintlig 
bostadsbebyggelse för att minska 
störningsrisk mot omgivningen. 

• Ska ha kollektivtrafikmöjligheter.
• Ska finnas möjlighet att förvärva 

fastigheten.  

Ett helhetsgrepp har tagits där hela 
kommunen har studerats för lämpliga 
alternativ. Många platser har dock uteslutits 
i tidigt skede, exempelvis då de saknat 
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goda kopplingar till befintlig infrastruktur 
eller varit för små till ytan. Slutligen har 12 
alternativa lokaliseringar studerats närmare i 
en lokaliseringsutredning (Ekologigruppen, 
2021-05-26). Nästan samtliga områden utgörs 
till största del av jordbruksmark. Detta då 
marken i kommunen huvudsakligen består 
av jordbruksmark, något som gör det svårt 
att hitta andra placeringar för ytkrävande 
verksamheter. 

Lokaliseringsutredningen visar att det endast 
är fastigheten Kärra 1:9 som uppfyller de 
kriterier som bedöms vara avgörande för 
föreslagen exploatering. Det som starkast 
talar för alternativet är det logistiska läget 
i förhållande till befintlig infrastruktur, 
att det ligger i anslutning till ett befintligt 
verksamhetsområde där synergier förväntas 
uppstå, samt att det går att bygga ut på ett 
rationellt sätt då det finns få störningar 
inom området. Sammanfattningsvis bedöms 
behovet av föreslagen markanvändning inte 
kunna tillgodoses på annan mark. 

VÄSENTLIGT SAMHÄLLSINTRESSE
De arbetstillfällen som kan tillkomma av 
föreslagen exploatering bedöms vara av 
ett stort allmänt intresse. Även faktorn att 
planområdet har ett strategiskt läge i ett 
stort upptagningsområde med bostäder, nära 
bland annat Ängelholms tätort, Helsingsborg, 
Åstorp och Bjuv. För att uppskatta antalet 
förväntade arbetstillfällen har planerad 
utveckling jämförts med andra liknande 
nyetablerade verksamhetsområden. Tre 
verksamhetsområden i Skåne har använts 
som referenser. Utifrån underlaget är det 
rimligt att anta att planerad exploatering kan 
medföra upp till 1500-2000 arbetstillfällen när 
det är fullt utbyggt. 

I enlighet med Ängelholms kommuns 
översiktsplan 2035 har en samhällsekonomisk 
analys genomförts (Anthesis 2020-10-19). 
Syftet med analysen är att värdera befintlig 
användning av marken i förhållande till 

föreslagen exploatering för att se vilka 
nyttor och kostnader som skapas för 
kommunen och samhället i stort. Effekter 
som produktion av livsmedel, naturvärden, 
biologisk mångfald, landskapsbild och 
påverkan från transporter har vägts in 
i värderingen. Analysen visar att det är 
större ekonomiska nyttor kopplade till 
en exploatering enligt detaljplanen än de 
kostnader som den innebär. Framförallt finns 
det ett stort värde i de arbetstillfällen som 
exploateringen förväntas medföra. 

För att täcka den efterfrågan på arbetskraft 
som föreslagen exploatering kan ge upphov 
till är det troligt att personer som inte är 
bosatta i Ängelholms kommun även kommer 
att anställas. Således är arbetsmarknaden i 
Skåne län som helhet av intresse, dock antas 
de flesta anställda komma från området 
kring Ängelholm och Helsingborg. I augusti 
2019 var antalet öppet arbetslösa inklusive 
sökande i program med aktivitetsstöd 
i Ängelholms kommun 5,8 % av den 
registrerade arbetskraften mellan 16-64 år. 
I Helsingborg, som är den närmsta större 
staden, så låg den på 10,1 %. I absoluta 
tal uppgick arbetslösheten i Skåne till 59 
286 personer. Statistik visar även att bland 
annat unga (personer mellan 15–24 år) och 
utrikesfödda har svårt att få jobb. Faktorer 
som kan föranleda en samhällsekonomisk 
nytta i övre delen av intervallet är exempelvis 
att en del av de jobb som tillkommer antas 
vara så kallade låg-tröskeljobb, vilket gör det 
möjligt för exempelvis unga och nyanlända 
i regionen att få ett första arbete. Dessutom 
förväntas många arbeten inom den fysiska 
detaljhandeln generellt försvinna framöver. 
Enligt Svensk Handel (2018) kan antalet 
anställda inom detaljhandeln minska med 
12–27% till och med år 2025. Utifrån 
detta bedöms det finnas ett behov av nya 
arbetstillfällen, både i Ängelholm men även i 
regionen som stort. 
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Ökade arbetstillfällen stärker kommunens 
och landets ekonomi, möjliggör ett 
högre deltagande i samhället och kan 
förbättra socioekonomiska förhållanden. 
Sammanfattningsvis görs bedömningen att 
tillskapandet av arbetstillfällen och en ökad 
sysselsättning kan ses som ett väsentligt 
samhällsintresse. 

DETALJPLANER
Planområdet är inte detaljplanelagt sedan 
tidigare. 

RIKSINTRESSEN ENLIGT 3 ELLER 4 KAP 
MILJÖBALKEN
Planområdet ingår i område med särskilt 
behov av hinderfrihet, vilket ingår i 
riksintresse för totalförsvaret. Inom detta 
område anses objekt högre än 20 meter 
utanför sammanhållen bebyggelse kunna 
ha en inverkan på gällande riksintresse. För 
delar av planområdet är den högsta tillåtna 
totalhöjden reglerad till 36 meter. Ärendet ska 
därför skickas på remiss till Försvarsmakten 
som då får möjlighet att yttra sig i frågan. 

En flyghinderanalys är framtagen av 
Luftfartsverket. Luftfartsverket har som 
sakägare av CNS-utrustning inget att invända 
mot planerad etablering och analysen har 
heller inga anmärkningar gällande påverkan 
på berörda flygplatser.

Öster om Helsingborgsvägen ligger E6/
E20 och Trafikplats Norra Varalöv. Vägen 
är riksintresse för befintlig väg vilket 
innebär att inga åtgärder får vidtas som 
påtagligt försvårar för vägen att fylla sin 
funktion. Vid utbyggnad av bebyggelse och 
infrastruktur i närhet av riksintressen för 
kommunikation måste nödvändiga analyser 
genomföras samt hänsyn tas till risker, 
buller och skyddsavstånd. Enligt framtagen 
trafikutredning och åtgärdsvalsstudie har 
Trafikplats Norra Varalöv dålig kapacitet 
redan i dagsläget. Kapacitetshöjande 
åtgärder krävs på sikt oavsett om Kärra 1:9 

exploateras eller inte. En exploatering av 
Kärra 1:9 innebär dock att dessa åtgärder 
kan bli mer omfattande eller behöva vidtas 
tidigare. 

STRANDSKYDD
Enligt miljöbalkens 7 kap 13§ gäller det 
generella strandskyddet 100 meter från 
strandlinjen vid havet, insjöar och vattendrag. 
Planområdet berörs inte av något 
strandskyddat område. Strandskydd gäller 
dock för Vegeå som ligger sydväst om 
planområdet. Avståndet till Vegeå varierar 
men ligger som närmast ån nästan 500 meter 
från planområdets sydvästra hörn. 
Planförslaget bedöms inte innebära någon 
påverkan på strandskyddet. 

BIOTOPSSKYDDSOMRÅDE 
Inom planområdet finns det objekt som 
ingår bland de biotoper som har ett generellt 
biotopskydd. Inom ett biotopskyddsområde 
får man inte bedriva en verksamhet eller 
vidta en åtgärd som kan skada naturmiljön. 
Detta enligt 7 kapitlet 11 § miljöbalken. 
Om detaljplanen medför risk för att 
naturmiljön i biotopen skadas, ska dispens 
från biotopskyddsbestämmelserna sökas hos 
Länsstyrelsens Naturprövningsenhet.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH 
FÖRÄNDRINGAR
PLANFÖRSLAG
Detaljplanen föranleds av ambitionen att 
vidareutveckla E-city Engelholm genom 
att bygga ut planområdet, som ligger väster 
om befintliga e-handelslagret Boozt, med 
logistik och e-handel. Planområdet planläggs 
för industri preciserat till lager, logistik 
och kontor. Även centrumverksamhet 
får förekomma, men dock i begränsad 
omfattning (högst 5 % av total 
byggnadsarea). Detta för att möjliggöra en 
blandning av funktioner som kan komplettera 
övriga verksamheter. Verksamhetsområdet 
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kommer att skapa nya arbetstillfällen och det 
är uppskattat att cirka 1500-2000 personer 
kommer att vistas i området dagligen. 
Intentionen är att området ska ha ett 
helhetstänk och tillgodose både konsumenten 
och den anställdes behov. Befintlig trädallé 
ska vara en fokuspunkt och fungera som 
huvudentré till området för besökande. 
Längst med allén ska olika funktioner som 
café, inredningsbutik, showroom, outlet och 
fotostudio för e-handel vara samlade. I mitten 
av fastigheten, i slutet av allén, är tanken att 
en konferensanläggning eller vuxenutbildning 
kopplat till verksamheten kan uppföras. Den 
befintliga skogsdunge som ligger i anslutning 
till detta område bevaras som ett grönt inslag 
tillsammans med trädrader som ska planteras 

i den södra plangränsen. Ytterligare gröna 
inslag blir de dammar som ska anläggas för 
att hantera fördröjning av dagvatten. 

Exploateringsgraden medger att cirka 181 
000 kvadratmeter (cirka 18,1 hektar) av 
marken kan bebyggas. För ett effektivt 
nyttjande av marken planeras uppförande 
av både lager och höglager. Höjden 
på byggnaderna varierar något inom 
planområdet men generellt gäller en 
totalhöjd om 14 meter. En totalhöjd om 
36 meter gäller i begränsad omfattning och 
får uppföras för högst 8 % av den totala 
byggnadsarean, motsvarande cirka 14 500 
kvadratmeter.
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LAGERBYGGNADER (BYA)
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VERKSAMHETER (BYA)
TOTAL BYA

KVARTERSMARK

EXPLAOTERINGSGRAD

TOTAL BYA VID 42% EXPLAOTERING

PARKERINGSPLATSER

PARKERINGSPLATSER / 1000m² BYA       

LOGISTIKBYGGNADER

VERKSAMHETER

BEFINTLIG GÅRD

= 481 275 M²
= 169 830 M²
= 14 555 M²
= 11 630 M²
= 181 460 M²

= 432 580 M²

= ~41,9 %
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Situationsplanen visar ett exempel på hur planområdet kan utformas utifrån plankartan. Illustration: JKAB arkitekter
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UTBYGGNADSTAKT
På grund av planområdets storlek kommer 
utbyggnaden av området att ske etappvis. 
Troligtvis kommer första utbyggnadsetappen 
att ske i den östra delen av planområdet. En 
grov uppskattning är att det förväntas byggas 
cirka 30 000 kvadratmeter per år. Med den 
kalkylen kan det ta cirka 6-7 år att bygga ut 
hela området. 

OMRÅDETS HISTORIA
Trakten kring planområdet präglas framförallt 
av jordbruk och har troligen nyttjats för 
detta sedan en lång tid tillbaka. Av den 
topografiska kartan från 1861 framgår 
att marken till stor del bestod av öppen 
jordbruksmark med spridd bebyggelse i 
gårdsstruktur. Den ekonomiska kartan från 
1926 och den häradsekonomiska kartan från 
1926-34 visar ett liknande landskap. På sent 
1980-tal uppfördes Erikslunds hotell norr 
om väg 112. Markanvändningen har även 
förändrats i kilen mellan väg 107 och E6/
E20 där ett verksamhetsområde har vuxit 
fram under början av 2000-talet. I mitten av 
planområdet finns Kärra gård. En trädallé 
leder fram till gården från väg 107. Delar 
av gårdsbebyggelsen är från tidigt 1900-tal. 
Idag används marken inom planområdet till 
plantskoleverksamhet samt spannmålsodling. 

NATUR
Planområdet ligger inom Ängelholmsslätten 
där topografin är flack. Planområdet sluttar 
västerut. I västra delen av planområdet är det 
en markhöjd på cirka +5 meter jämfört med 
den östra delen där det är cirka +14 meter. 
Från den sydvästra delen av området är det 
som närmst cirka 500 meter till Vegeåns 
dalgång. Planområdet utgörs i huvudsak av 
åkermark och en mindre del betesmark. Det 
finns även skogsdungar, trädridåer, buskmark 
och alléer. 

För att kunna beakta de ekologiska 
aspekterna i arbetet med detaljplanen 
har en naturvärdesinventering utförts  
(Ekologigruppen, 2021-04-01). Inventeringen 
har identifierat värdefulla naturobjekt och 
arter. 

Landskapsbildsanalys
November 2019    

5

Läplantering mellan åkermark.  

NATURVÄRDESKLASSNING
Enligt inventeringen är det viktigast att 
skogsområdet (objekt 7), som bedöms ha  
högt naturvärde, sparas i sin nuvarande 
form. Även den skogsdunge (objekt 6) 
som ligger direkt söder om skogsområdet 
rekommenderas bevaras och utvecklas för 
att stärka upp skogsområdet. Inom dessa 
två områden finns även värdefulla jätteträd 
och hålträd i form av bland annat skogsek, 
bok och lönn. Jätteträd och grova hålträd 
är särskilt skyddsvärda och samråd bör ske 
med länsstyrelsen om de ska avverkas. De 
två områdena planläggs som natur med 
enskilt huvudmannaskap på plankartan. För 
att motverka att skogen blir helt isolerad 
i bebyggelse finns det även naturmark 
som sträcker sig väster- och söderut mot 
närliggande skogsområde och åkermark. 
De värdefulla träden skyddas genom att 
planläggas som natur med planbestämmelser 
om att marklov krävs för att fälla träd över en 
viss brösthöjddiameter. 
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PÅ PLANKARTAN:

NATUR1 Naturområde

Träd1   Träd som har en bröst-  
  höjddiameter över 40   
  cm får inte fällas

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

NATURVÅRDSARTER
I samband med naturvärdesinventeringen 
påträffades 29 naturvårdsarter på 
fastigheten. Bland dem är fyra rödlistade. 
Rödlistan har dock ingen juridisk status, 
vilket innebär att arterna inte har något 
egentligt skydd. Fem av arterna är skyddade 
enligt svensk lag i artskyddsförordningen. 

Dessa arter är gulsparv, röd glada, mindre 
vattensalamander, gullviva och storrams. 
Storrams är dock fridlyst enbart i Värmlands 
län. Planförslagets påverkan på de skyddade 
arterna har undersökts och redovisas nedan 
(Ekologigruppen, 2020-06-29). 

Gulsparv 
Gulsparven har noterats häcka i den 
sydvästra gränsen till planområdet. Då arten 
är störningskänslig görs bedömningen att 
platsen sannolikt inte längre kommer att vara 
lämplig för häckning när området är utbyggt. 
Även en del födosöksmiljöer kommer att 
tas i anspråk av föreslagen exploatering. 
Gulsparven föredrar träd och buskmiljöer i 
anslutning till öppna miljöer. I planområdets 
södra del, som angränsar till öppet landskap, 
planeras ytor för natur/dagvatten samt en yta 
för vegetationsridå med brynmiljö. Här kan 
det skapas nya livsmiljöer för arten. Eventuell 
trädfällning ska dock undvikas under 
fåglarnas häckningstid. Bedömningen är att 

 

 
 

 

 
 

Naturvärdesklassning enligt naturvärdesinvetering. Planområde inom rosa figur. Illustration: Ekologigruppen NVI
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det fortsatt kan finnas fungerande livs- och 
fortplantningsmiljöer för arten. Arten anses 
även vara så talrik i nordvästra Skåne att den 
lokala populationen inte kommer att påverkas 
av planförslaget. 

Länsstyrelsen bedömer att påverkan på arten 
minskar om beskrivna åtgärder genomförs, 
samt då vegetation och jordbruksmark 
bevaras söder om artens häckningsområde. 
Därmed bedömer Länsstyrelsen att den 
lokala och regionala populationen av arten 
inte riskerar att påverkas annat än i begränsad 
omfattning, att artens bevarandestatus inte 
påverkas, och att artskyddsdispens inte krävs.

Röd glada
Röd glada har noterats som födosökande 
över planområdet men inte som 
häckande. Planförslaget innebär att en del 
födosöksmiljöer kommer att tas i anspråk. 
Då arten inte häckar inom planområdet 
så bedöms påverkan vara liten och inga 
åtgärder behöver vidtas. Arten anses även 
vara så talrik i nordvästra Skåne att den lokala 
populationen inte kommer att påverkas av 
planförslaget. 

Mindre vattensalamander 
Mindre vattensalamander finns i den damm 
som gränsar planområdet i sydväst. Marken 
öster om dammen planläggs som natur/
dagvatten. Marken norr om dammen 
kan komma att hårdgöras vilket minskar 
artens vandringsytor. Dammen utelämnas 
från planområdet och arten kommer 
fortsättningsvis att kunna vandra till och från 
grönområden i väst, öst, och syd. Utifrån 
detta bedöms inte planförslaget påverka 
artens livs- och fortplantningsmiljöer varpå 
inga åtgärder anses nödvändiga.

Gullviva
Gullviva förekommer som förvildad/
trädgårdsrymling. Skogsdungen och området 
där arten har noterats planläggs som natur, 
vilket innebär att dess livsmiljö likt idag 

kommer att finnas kvar. Påverkan på arten 
bedöms vara obefintlig/liten varpå inga 
åtgärder anses nödvändiga. 

GENERELLT BIOTOPSKYDD
Två objekt är identifierade att omfattas av 
generellt biotopskydd inom planområdet. 
Ytterligare två biotopskyddade objekt gränsar 
planområdet, ett i norr och ett i sydväst. 
För att uppmärksamma de biotopskyddade 
objekten finns det en upplysning på 
plankartan. 

   
PÅ PLANKARTAN:

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

Biotopskyddat objekt - Trädallé
Allén finns längst med den grusväg som går 
mellan väg 107 och Kärra gård. De flesta 
träden är lindar som har en omkrets på 20-30 
centimeter i diameter, men det finns även ett 
tiotal något grövre träd av kaukasisk vingnöt. 
Naturvärdesinventeringen bedömer att 
området har ett obetydligt artvärde och visst 
biotopvärde. 

Landskapsbildsanalys
Oktober 2019    

9

Allen som leder ner till Kärra gård)

Lindallén som leder fram till Kärra gård. 

Lindallén ska till stor del finnas kvar vilket 
regleras på plankartan. Ytor kring allén ska 
fortsättningsvis bestå av skötta gräsytor.
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PÅ PLANKARTAN:

n2 Trädallé ska bevaras 

n3 Marken får inte hårdgöras eller  
 användas för parkering

På grund av nya anslutningar till grusvägen 
kommer dock två träd att behöva fällas. 
För att ersätta och kompensera för förlorad 
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 av Länsstyrelsen för detta 
ingrepp under förutsättningen att föreslagna 
kompensationsåtgärder vidtas. 

Biotopskyddat objekt - Trädrad
Trädrad bestående av fem hästkastanjer 
finns vid Kärra gård, längst den östra delen 
av en skogsväg. Området planläggs som 
naturmark med enskilt huvudmannaskap och 
planförslaget bedöms därför inte har någon 
påverkan på biotopen. 
 

PÅ PLANKARTAN:

NATUR1 Naturområde

Biotopskyddade objekt utanför planområdet 
Strax sydväst om planområdet finns en 
liten och relativt grund damm som till 
stora delar är täckt med gäddnate. Ett 
rikt insektsliv är knutet till vattnet och 
mindre vattensalamander har observerats. 
Planförslaget innebär att området norr 
om dammen bebyggs, men det bedöms 
fortfarande finnas gott om ytor för den 
mindre vattensalamandern att röra sig på i 
resterande väderstreck. Påverkan på dammen 
och dess arter bedöms därmed vara liten. 
Det är dock viktigt att vid anläggningen av 

nya dagvattendammar i öst inte dränera den 
befintliga dammen.

Ett rätat vattendrag rinner genom en 
bård av igenväxningsmark precis utanför 
planområdets gräns i norr. Området inom 
planområdet som gränsar objektet är tänkt att 
bevaras igenväxt och får därför inte bebyggas, 
hårdgöras eller användas som parkering. 
Planförslaget bedöms därför inte har någon 
påverkan på bitotopen.  

   
PÅ PLANKARTAN:

n3 Marken får inte hårdgöras eller  
 användas för parkering  

VEGETATIONSRIDÅ
En vegetationsridå ska planteras utmed del 
av den södra plangränsen för att fungera som 
avskärmning och gynna biologisk mångfald. 
Med detta syfte har Ekologigruppen tagit 
fram en rekommendation gällande dess 
utformning. Planteringen föreslås bestå av 
tre skikt. Det höga skiktet kan ha en stomme 
av snabbväxande arter som popplar, gråal, 
klibba samt ädellövträd som skogsek, bok/
avenbok, skogslönn med inslag av exempelvis 
kustgran och douglasgran som vintergrönt. 
Mellanskiktet föreslås bestå av underståndare 
som sälg, rönn, hassel, aplar och hagtornar. 
Det låga skiktet bör vara en flikig brynmiljö 
med nivåskillnader i den södra gränsen mot 
öppen åkermark. Brynen kan fungera som 
födosöksmiljöer åt bland annat insekter, 
fåglar och fladdermöss. Några lämpliga arter 
är rosor, benved, slån och fläder. Död ved 
som redan finns på fastigheten eller träd 
som kommer att fällas kan flyttas och nyttjas 
som faunadepåer i den nya planteringen för 
att lyfta naturvärdena. För att säkerställa att 
föreslagen vegetationsridå genomförs regleras 
det i exploateringsavtalet samt finns en 
planbestämmelse på plankartan. 
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PÅ PLANKARTAN:

n1 Vegetationsridå med skogsträd och  
 brynplantering ska finnas

I övrigt är det tänkt att trädplanteringar 
ska finnas bland annat längs den södra 
plangränsen.

   
PÅ PLANKARTAN:

n4 Trädplantering ska finnas

Träd2 Trädplantering ska finnas

 
Planområdet kommer att terränganpassas 
vilket skapar slänter. Även dessa slänter kan 
lämpligen planteras med trädrader för att 
ta fasta på de läplanteringar som finns idag. 
Genom plantering av alléer med ädellövträd, 
solitära träd och planteringar på strategiskt 
utvalda platser kan en grönstruktur successivt 
byggas upp. 

LANDSKAPSBILD
Planområdet och dess omgivning utgörs 
till stora delar av ett mjukt böljande 
jordbrukslandskap med enstaka gårdar 
och klungor av hus. Det öppna landskapet 
har vida utblickar mot Hallandsåsen i 
norr och strandskogar i väster. Utanför 
planområdet mot E6/E20 i öster finns 
ett verksamhetsområde med storskalig 
bebyggelse. 

En landskapsbildsanalys har tagits fram 
(Ekologigruppen, 2020-10-23) i syfte 
att undersöka vilken påverkan planerad 
utbyggnad kan ha på landskapsbilden. Fokus 
har varit på hur områdets skala uppfattas 
och ansluter till befintlig bebyggelse och 
landskapet. 

Analysen har utgått från tre siktlinjer längs 
med väg 107 samt en från Vegeåleden. 
Områdets kulturella, visuella och rekreativa 
värden har studerats. 

Landskapsbildsanalysen bedömer att 
planområdets kulturella värden kommer att 
påverkas i samband med odlingslandskapets 
förändring vid föreslagen exploatering. 
Exempelvis kommer lindallén att hamna 
i en annan kontext i ett slutet exploaterat 
verksamhetsområde. Även den mölla som 
ligger strax sydost om planområdet kan 
förlora sin roll som landmärke när storskaliga 
lagerlokaler dominerar helhetsintrycket. 
Marken inom planområdet är privat och 
har få promenadslingor som används av 
allmänheten. Därför antas planområdet 
inte användas för rekreation i någon 
större utsträckning idag. I ett större 
sammanhang kan området dock ha ett visst 
rekreationsvärde. Det finns bland annat en 
anslutande gång- och cykelväg i öst, samt 
Vegeåleden som passerar strax sydväst om 
planområdet. Då föreslagen exploatering 
kommer att förändra siktlinjer över det öppna 
landskapet bedöms dessa rekreativa värden 
påverkas. 

Landskapsbildsanalysen föreslår en 
del åtgärder för att mildra påverkan på 
landskapsbilden. Den största påverkan 
bedöms vara i söder, där siktlinjerna 
över det befintliga öppna landskapet 
kommer att försvinna. Ett naturstråk med 
dagvattendammar planläggs i stora delar av 
den södra plangränsen. En vegetationsridå 
ska även anläggas i sydost. En zon om 
20 meter är avsatt för detta ändamål i 
plankartan. På grund av höjdskillnader inom 
planområdet bedöms planerad bebyggelse 
extra framträdande här. Syftet med de gröna 
stråken är att dämpa skalan och det visuella 
intrycket av föreslagen exploatering.
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PÅ PLANKARTAN:

n1        Vegetationsridå med skogsträd  
      och brynplantering ska finnas

NATUR1   Naturområde
 
n4      Trädplantering ska finnas

Det är viktigt att anpassa byggnadshöjder 
till omkringliggande landskapselement 
och bebyggelse. Höjden på föreslagen 
bebyggelse är därför reglerad så att höglager 
inte kan placeras i närheten av befintliga 
omkringliggande bostäder samt möllan. 
Utifrån landskapsbildsanalysen görs även 
bedömningen att det inte är lämpligt att ha 
ett stort höglager i planområdets östra del, 
något som säkerställs i detaljplanen. 

     
PÅ PLANKARTAN:

f1 Maximalt 4 500 kvadratmeter inom  
 egenskapsområdet får uppföras  
 med en högsta totalhöjd om 36  
 meter. Resterande markyta får   
 bebyggas med en högsta totalthöjd  
 om 14 meter

En sammanhållen och dämpad utformning 
av planerad bebyggelse i söder och norr 
kan milda påverkan på landskapsbilden. 
Därför har ett gestaltningsprogram med 
riktlinjer för utformning av byggnader, 
grönytor och parkeringsytor tagits fram. 
Gestaltningsprogrammet ska användas som 
riktlinje och stöd i bygglovsprocessen. För att 
säkerställa att särskilt fokus ska ligga på en 
varsam gestaltning mot det öppna landskapet 
regleras det genom en planbestämmelse på 
plankartan. 

   
PÅ PLANKARTAN:

Utformning
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

Det finns även en planbestämmelse om att 
skyltar ska vara placerade på byggnaders 
fasad samt att skyltning inte är tillåtet mot 
slättlandskapet i söder. Detta då skyltar kan 
ge ett oroligt och osammanhängande intryck. 

Vy från Vegeåleden (söder om planområdet) där den största påverkan på landskapsbilden bedöms ske. 
Illustration: Ekologigruppen Landskapsbildsanalys.
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PÅ PLANKARTAN:

Utformning
Skyltning får inte ske i  plangränsen mot 
söder. Skyltar ska vara placerade på fasad 
och hållas inom byggnadens siluett. Skyltar  
får förekomma upp till en högsta höjd om 
13 meter

Detaljplanen kommer att medföra en 
förändring av omkringliggande bostäders 
utblick över landskapet. En zon på 30-40 
meter närmast bostäderna ska fungera som  
en skyddszon och mjuk övergång mellan 
verksamhetsområdet och befintliga bostäder.
  

    
PÅ PLANKARTAN:

n3 Marken får inte hårdgöras   
 eller användas för parkering
 
n5 Tät vegetationsridå med   
 trädplantering och buskar ska finnas

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN
En geoteknisk utredning (Tyréns, 2019-
11-04) har tagits fram för att säkerställa att 
marken är lämplig för föreslagen användning. 
För fastigheten Kärra 1:9 utgörs jordlagren 
generellt av humushaltig sand eller sandig 
humusjord på sand eller på silt följt av lera. 
Översta jordlagret har en mäktighet som 
varierar mellan 0,2 och 1,0 meter. Utifrån 
analyserade borrprover bedömer utredningen 
att grundläggningsförhållandena inom 
undersökt område är goda för planerad 
bebyggelse. Grundläggning av nya byggnader 
bedöms kunna utföras med platta på mark, 
med långsträckta sulor på icke organisk jord, 
eller på naturligt lagrad jord utan organiskt 
innehåll. Hårdgjorda ytor bedöms kunna 
anläggas utan förstärkningsåtgärder. 

Grundvattenrör har installerats och under 

juli 2019 lodats till mellan 0,2 och 5,8 meter 
under markytan. För perioden på året var 
de generella grundvattennivåerna under de 
normala för både små och stora magasin. 
Temporär grundvattensänkning kan krävas 
beroende på bebyggelsens höjdsättning 
vid anläggande av planerade lastbryggor in 
till lager, samt vid ledningsschakter. För all 
vattenverksamhet gäller generell tillstånds- 
eller anmälningsplikt. Anmälan ska ske till 
Länsstyrelsen innan verksamheterna påbörjas. 

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 
ska bygga.

FORNLÄMNINGAR
Inom planområdet finns fornlämningen 
Kärra bytomt (L1990:5574/
RAÄ Strövelstorp 64:1) som enligt 
fornminnesregistret har det äldsta 
skriftliga belägget från första hälften av 
1500-talet. Inom området finns även en 
milstolpe (L1990:5635/RAÄ Strövelstorp 
65:1 ). Planområdet är beläget i en 
fornlämningsrik trakt. Läget vid Vegeås 
dalgång, i anslutning till en medeltida by 
och tidigare dokumenterade förhistoriska 
boplatslämningar, visar att det sannolikt kan 
förväntas ytterligare fornlämningar i området.
 En arkeologisk utredning Steg 1 har 
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genomförts. Vid utredningen konstaterades 
sju utredningsobjekt där det bedöms kunna 
finnas fornlämning i form av boplats, 
gravar och historiska bebyggelselämningar. 
Utbredningen av fornlämningen för Kärra 
bytomt, L1990:5574, har även justerats. 
Ovannämnda fornlämning, L1990:5574, 
är skyddad genom bestämmelserna i 2 kap 
kulturmiljölagen (KML). Det innebär att 
samtliga ingrepp eller markförändrande 
åtgärder inom fornlämningsområdet kräver 
Länsstyrelsens tillstånd. Utredningsobjekten 
måste utredas vidare för att fastställa om 
det finns någon fornlämning. Arkeologisk 
utredning Steg 2 och avgränsande 
arkeologisk förundersökning har beviljats av 
Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. Utredningen 
ska vara genomförd innan bygglov kan ges.    

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
I mitten av planområdet ligger Kärra gård. 
Gården är inte utpekad i Ängelholms 
kommuns bevaringsprogram. Den äldre 
delen av Kärra gård uppfördes tidigt 1900-tal 
och har med åren kompletterats med nyare 
gårdsbebyggelse. En stor L-formad lada 
återuppbyggdes på 1960-talet efter en brand. 
Det äldre bostadshuset är förvanskat med 
tillbyggnader och eternitfasad. 

BOSTÄDER
Bortsett från Kärra gård så finns det inga 
bostäder inom planområdet. Detaljplanen 
medger heller inte någon bostadsbebyggelse. 
Strax utanför planområdets sydöstra hörn 
finns ett fåtal bostäder och en gammal 
kvarn som uppfördes kring mitten av 
1800-talet. Bostadshus finns även intill det 
nordvästra hörnet samt norr om väg 112 vid 
cirkulationsplatsen.  

VERKSAMHETER
Öster och nordost om planområdet finns 
ett långsmalt verksamhetsområde som 
ligger i kilen mellan Helsingborgsvägen 
och E6/E20. Verksamhetsutbudet 
är blandat, bestående av bland annat 
bensinmack, förpackningsföretag, 
transporttjänst, logistik och lager. Boozt, 
som är ett stort lager för e-handel, 
ligger även i detta verksamhetsområde. 
Verksamhetsbebyggelsen är av olika karaktär 
och storlek med varierande fasadmaterial. 
Även byggnadshöjden varierar men är 
öster om planområdet planlagt till 8 meter 
byggnadshöjd och 12 meter totalhöjd.

Detaljplanen möjliggör för nya storskaliga 
verksamheter väster om befintligt 
verksamhetsområde. Huvudanvändningen 
är industri preciserat till lager, logistik och 
kontor. I lager ingår exempelvis lagring av 
material och varor. Ingen tillverkningsindustri 
medges. 

  
PÅ PLANKARTAN:

J1  Lager, logistik och kontor

KOMMERSIELL SERVICE
I befintligt verksamhetsområde öster och 
nordost om planområdet finns en del 
kommersiell service i form av hotell med 
konferens och fåtal restauranger/lunchställen. 

Detaljplanen tillåter etablering med 
centrumändamål. Syftet med detta är 
att möjliggöra för bland annat handel, 
café/restaurang, konferensanläggning 
och vuxenutbildning kopplat till 
e-handelsverksamheten. Med tanke på 
hur många människor som beräknas 
vistas i området dagligen finns det goda 
förutsättningar för den typen av verksamhet. 
Centrumändamål tillåts dock endast i 
begränsad omfattning. Maximalt 5 %, 
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motsvarande cirka 9 040 kvadratmeter, 
av total byggnadsarea får bebyggas med 
centrumändamål. 

  
PÅ PLANKARTAN:

C1  Centrum om högst 5 % av total  
 tillåten byggnadsarea får finnas

EXPLOATERINGSGRAD
Största byggnadsarea är 42 % av 
fastighetsarean inom användningsområdet. 
Detta innebär att cirka 181 000 kvadratmeter 
får bebyggas. Syftet med exploateringsgraden 
är dels för att bebyggelsen inte ska stå för 
tätt, men även för att säkerställa ytor för 
bland annat parkering, gator och dagvatten 
som ska rymmas inom planområdet. 

  
PÅ PLANKARTAN:

Bebyggandets omfattning
Största byggnadsarea är 42 % av   
fastighetsarean inom användningsområdet

BYGGNADSHÖJDER   
För stora delar av bebyggelsen inom 
planområdet gäller en totalhöjd på 14 meter. 
För att möjliggöra uppförande av höglager 
finns det även en högsta tillåtna totalhöjd 
på 36 meter. Denna höjd gäller dock i 
begränsad omfattning. Maximalt 8 % av total 
byggnadsarea får uppföras i 36 meter, vilket 
motsvarar cirka 14 500 kvadratmeter. Denna 
höjd är dock endast tillåten inom vissa zoner 
av planområdet. 

  
PÅ PLANKARTAN:

 Högsta totalhöjd i meter 
 
Utformning 
Högst 8 % av den totala tillåtna byggnads- 
arean får uppgå till en högsta totalhöjd om 
36 meter 

I zoner om 30 meter kring angränsande 
befintlig bostadsbebyggelse i nordväst och 
sydost gäller en högsta byggnadshöjd om 
8 meter, en totalhöjd om 14 meter samt en 
största takvinkel. Detta innebär att takfoten 
på byggnaderna mot bostäderna högst får 
vara 8 meter, och att taket sedan kan slutta 
uppåt bort från bostäderna. På så sätt kan 
upplevelsen av byggnadernas storlek minska.   

  
PÅ PLANKARTAN:

 Högsta byggnadshöjd i meter (8 m)

 Högsta totalhöjd i meter (14 m) 

 Största takvinkel i grader
 

GESTALTNING AV BEBYGGELSE  
Då ny bebyggelse kommer att bli 
dominerande i landskapet är det viktigt 
att det läggs stor vikt vid gestaltningen. 
Ett gestaltningsprogram (JKAB arkitekter 
2020-10-22) har därför tagits fram i 
samband med detaljplanen. Syftet med 
programmet är att bestämma riktlinjer för 
hur utformningen ska kunna fungera som 
sammanhållande element inom området. 
Ambitionen är bland annat att bibehålla 
delar av natur och växtliv samt minska 
påverkan på landskapsbilden genom grönska, 
trädridåer och en omsorgsfull, dämpad 
och sammanhållen gestaltning. Det finns 
även ett hållbarhetstänk kring bebyggelsen 
där målsättningen bland annat är att bygga 
energieffektiva eller energiproducerande 
byggnader för att hushålla med behov av 
externa energiresurser. 
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PLACERING OCH SKALA
Bebyggelsen är tänkt att vara mer småskalig 
och uttrycksfull längst med trädalléstråket 
samt ut mot väg 107. På så sätt skapas en mer 
stadsmässig miljö framför det storskaliga. 
Med hjälp av skiftande storlek och form 
är ambitionen att skapa ett intressant och 
varierande formspråk som följer trädallén 
och väg 107. Tre zoner finns där höglager 
kan byggas. Placering och storlek på 
zonerna är anpassade utifrån landskapet och 
omkringliggande element.  

Övergripande gestaltningsidéer

•
•
•
•
•
•
•  

 

  
Förslag på gestaltning av området 

Övergripande gestaltningsidéer

•
•
•
•
•
•
•  

 

  
Förslag på gestaltning av området 

Bebyggelsen längs väg 107 och trädallén (rödbrun färg) ska 
vara mer småskalig och uttrycksfull. Inom mörkgråa zoner 
kan höglager placeras. Illustration: JKAB arkitekter.

Vy från väg 107. Illustration: JKAB arkitekter 

GESTALTNINGPROGRAM | KÄRRA 1:9 
 

 
17 

 

  
Fotomontage från väg 112 från nordväst   

Terränganpassning 
 

På fastigheten Kärra 1:9 finns där en nivåskillnad på cirka 10 meter från högsta till 
lägsta punkt. Det lutar från öst till väst där den högsta punkten är ut med väg 107 i 
öst. Detta kräver viss markanpassning med terrassering så att byggnader kommer att 
uppföras på varierande plushöjder. Nivåskillnader på upp till 3 meter i höjdskillnad 
tages upp genom beväxta släntar i lutning cirka 1:2 eller genom stödmurar. 
Byggnader närmast väg 107 och 112 ligger högst och området faller sedan mot 
sydväst. Detta förhållande gör att bakomliggande byggnader döljs av fasader/träd 
längs med vägarna. Anpassning av terrängen styrs av befintliga höjder i 
planområdets gräns, befintliga höjder kring allmän platsmark samt nya 
dagvattensystem med fördröjningsdammar. Markanpassning intill natur ska ta 
hänsyn till befintliga förhållande och biotoper.  

  
 

 
Sektion genom området från norr 

 

Vy från väg 112 från nordväst. Illustration: JKAB arkitekter

Sektion från norr som visar hur makren kan anpassas till terrängen och befintliga höjdskillnader. Illustration: JKAB arkitekter 
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FASAD OCH FORM
Byggnaderna mot väg 107 är tänkt att ha 
färger och material i stillsamma uttryck, en 
påminnelse om industriella hus där byggnader 
ofta utformas med tegel och betong. 
Fasaderna längs med allén är uppdelade 
i smalare delfasader som bildar olika 
gavelmotiv och volymer. Här är materialvalet 
tänkt att vara i trä, tegel, glas, fasadskivor och 
puts. Fasaderna på lagerbyggnaderna kommer 
mestadels vara av plåt i en dämpad kulör 
som bryts av med andra material. Färgskalan 
för fasaderna är tänkt att ha en variation 
i varma men diskreta kulörer som hämtar 
inspiration från äldre tiders jordbruks- och 
industribyggnader, så som rött, gult, grönt 
och grått i olika nyanser. 

   
PÅ PLANKARTAN:

Utformning 
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 fasad-
material ska vara varierat i både kulör och 
struktur där homogena material, så som 
plåt, ska användas sparsamt

TILLGÄNGLIGHET
Områdets tillgänglighet kommer att öka i 
och med planerad exploatering. Planområdet 
ska utformas på ett sådant sätt att det blir 
tillgängligt även för personer med nedsatt 
rörelseförmåga. 

REKREATION
Marken inom planområdet är idag privat 
och nyttjas huvudsakligen för odling. Det 
finns få promenadslingor som allmänheten 

använder sig av. Föreslagen exploatering 
kommer att medföra ökad vistelse. 
Samtidigt kommer en del av områdets 
rekreativa kvaliteter, som de långsträckta 
vyerna, att försvinna. I planområdets mitt 
bevaras en större skogsdunge med gamla 
träd som i kombination med planerade 
dagvattendammar kan fungera som 
rekreation för både anställda och besökare. 

GATOR OCH TRAFIK
OMKRINGLIGGANDE GATUNÄT  
Planområdet angränsar till cirkulationsplatsen 
Norra Varalöv och ansluter till de statliga 
vägarna 107 (Helsingborgsvägen) och 112 
(Höganäsvägen). Cirkulationsplatsen ansluter 
till Trafikplats Norra Varalöv och E6/E20. 

Både väg 107 och 112 är utpekade som 
funktionellt prioriterat vägnät, väg 112 
för dagliga persontransporter och väg 
107 för kollektivtrafik. Detta innebär att 
framkomligheten för dessa transporter 
behöver beaktas. Delar av väg 112 och väg 
107 har även en funktion som omledningsväg 
för E6/E20. E6/E20 och Trafikplats Norra 
Varalöv är riksintresse för befintlig väg. 
Inga åtgärder får därför vidtas som påtagligt 
försvårar för vägen att fylla sin funktion.

GATUNÄT INOM PLANOMRÅDET
Inom planområdet finns idag två grusvägar, 
en som ansluter från väg 112 och en från väg 
107, som båda leder till Kärra gård. Trafik 
till och från planområdet planeras fortsatt 
nås via två anslutningar till väg 112 och väg 
107. Väl inne i området planeras infarten från 
väg 107 anslutas till allévägen. Vägen längs 
med allén är smal och är därför inte lämpad 
för tung trafik. Allén planeras istället fungera 
som en enkelriktad huvudgata för biltrafik 
och besökande. Lastbilstrafiken hänvisas till 
övrigt gatunät inom området. 

TRAFIKFLÖDEN
En trafikutredning (Sweco, 2021-05-27) har 
tagits fram med syftet att undersöka hur 
föreslagen utbyggnad kommer att påverka 
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omkringliggande vägnät, E6/E20, samt 
Trafikplats Norra Varalöv.

Trafikutredningen beräknar att 
cirkulationsplatsen Norra Varalöv har god 
framkomlighet i dagsläget. Beräkningar för 
Trafikplats Norra Varalöv visar däremot på 
kapacitetsproblem i såväl den västra som 
östra delen av trafikplatsen.

Trafikutredningen har räknat upp hur mycket 
trafik detaljplanen uppskattas medföra 
när området är fullt utbyggt. Trafiken har 
beräknats utifrån exploateringsgrad samt 
utifrån ett antal antaganden, exempelvis 
antalet människor som dagligen kommer att 

vistas i området, antalet anställda som antas 
köra bil till arbetsplatsen, samt tidpunkter 
på dygnet då biltrafiken till och från 
planområdet troligen kommer att vara som 
mest intensiv. Jämförelser med trafikflöden 
från liknande verksamhetsområden har även 
utförts. 

Utredningen konstaterar 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, 

12

SWECO / Ängelholm Kärra 1-9 200709

© OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA
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FIGUR 10. Förslag på framtida trafiklösning

för vänstersvängande (korsningstyp C) ska avståndet mellan korsningarna vara minst 120 meter. Detta krav 
uppfylls för befintliga närliggande anslutningar, samt för den nya föreslagna anslutningen i situationsplanen.
3.4.2 FÖRESLAGEN PLACERING AV ANSLUTNINGAR

Den föreslagna norra anslutningen till väg 112 borde fungera bra då sikten blir ungefär lika lång åt väster som 
åt öster.

Den befintliga anslutningen från väg 107 är i situationsplanen inritad som en anslutning för personbilar 
men inte för lastbilar. Cirka 500 parkeringsplatser har den anslutningen som närmaste väg inne på området 
vilket skulle innebära runt 1000 fordon per dag. Gatan är dock mycket smal och kommer fungera dåligt vid 
möten. Istället föreslås den befintliga anslutningen fungera som gång- och cykelbana medan den nya södra 
anslutningen hanterar motorfordonstrafik.

Förslag på gaturstruktur inom planområdet, nya anslutningar och busshållplats. Illustration: Sweco Trafikutredning. 
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4500 fordon per dygn, använts. Med en 
sådan ökning uppstår det vid maxtimme 
kapacitetsproblem i både cirkulationsplatsen 
och i Trafikplats Norra Varalöv. Ökade 
trafikflöden kan skapa köbildning och 
påverka trafiksäkerheten på vägnätet. 
Trafikutredningen har studerat behovet av 
olika åtgärder. En åtgärd som bedöms vara 
viktig är ett vänstersvängfält österifrån på väg 
112. För att möjliggöra detta har en yta med 
mått i enlighet med VGU avsatts vid planerad 
anslutning på väg 112. 

ÅTGÄRDSVALSSTUDIE 
Trafikverket har tagit fram en 
åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för Trafikplats 
Norra Varalöv och cirkulationsplats väg 
112/107. Studien identifierar olika åtgärder 
som är lämpliga att vidta för att förbättra 
kapacitet och trafiksäkerhet. I samband 
med en större exploatering bedöms det 
finnas behov att bygga om trafikplatsen 
med så kallade dropplösningar, samt 
bygga ut cirkulationsplatsen till två körfält. 
Med anledning av detta har utrymme 
med mått i enlighet med VGU avsatts 
vid cirkulationsplatsen så att en framtida 
vägplan inte riskerar strida mot detaljplanen. 
En sådan åtgärd bedöms kunna rymmas 
inom befintligt byggnadsfritt avstånd. En 
överenskommelse om markens överlåtelse 
behandlas i exploateringsavtalet.  

Kostnaden för åtgärderna kommer att 
fördelas mellan Ängelholms kommun och 
exploatör. Detta regleras i avtal mellan 
Trafikverket och kommunen, samt i 
exploateringsavtalet som beslutas i samband 
med detaljplanens antagande. För att inte 
genomföra åtgärder i onödan eller större 
åtgärder än nödvändigt bör det i enlighet 
med fyrstegsprincipen inte genomföras några 
åtgärder förrän behov verkligen uppstår. När 
i tid detta sker är svårt att bedöma då det 
beror på utbyggnadstakt och trafikflöden, 
men också vilket rörelsemönster det blir i 
realiteten. 

KOLLEKTIVTRAFIK
Hållplats N Varalöv Möllebacken ligger 
cirka 450 meter söder om den östra infarten 
till fastighet Kärra 1:9. Därifrån avgår linje 
506 mellan Ängelholm-Helsingborg en till 
två gånger i timmen, samt linje 514 mellan 
Ängelholm-Åstorp en gång i timmen på 
vardagar. Restiden till Ängelholm station 
med buss är 10 minuter, till Helsingborg C 38 
minuter och till Åstorp station 14 minuter. 

För att göra kollektivtrafiken attraktiv för de 
som arbetar och besöker området föreslås en 
ny hållplats anläggas längs med väg 107 i höjd 
med den befintliga trädallén. Förslaget på 
placering av ny busshållplats har tagits fram i 
samråd med Skånetrafiken. För att möjliggöra 
busshållplatsen avsätts en yta i lämplig storlek 
vid tänkt placering. Befintligt byggnadsfritt 
avstånd bedöms vara tillräckligt för att 
säkerställa att en hållplats kan anläggas.

GÅNG- OCH CYKELTRAFIK
På den västra sidan av väg 107, på fastigheten 
Kärra 1:9, finns en separerad gång- och 
cykelbana. Gång- och cykelbanan fortsätter 
norrut till Ängelholm och söderut till 
Strövelstorp. 

En trafikutredning (Sweco, 2021-05-
27) har gjort en målpunktsanalys för att 
kartlägga potentiella rörelsemönster. Antalet 
målpunkter är begränsat för fotgängare och 
cyklister då omkringliggande bebyggelse 
består av verksamheter och målpunkter som 
främst lockar bilburna besökare. Det största 
rörelsemönstret för oskyddade trafikanter 
kommer troligen att vara mellan busshållplats 
och verksamheterna inom planområdet. 
Öster om väg 107 finns ett potentiellt 
lunchställe för anställda vilket kan medföra 
ett behov av att anlägga en gångbana på den 
östra sidan av väg 107. 

Gående och cyklande kommer framförallt 
att korsa vägar vid cirkulationsplatsen 
mellan väg 107 och 112 samt vid ny 
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busshållplats. Detta innebär att det kan 
komma att behövas en passage med refug 
i anslutning till ny busshållplats.  Om det i 
framtiden blir aktuellt med en passage ska 
utformning av denna studeras gemensamt 
med Trafikverket. Uppförandet ska bekostas 
av kommunen alternativt exploatören, vilket 
regleras i ett avtal med Trafikverket samt i 
exploateringsavtal. 

Även inne på området är det viktigt att 
det anläggs gena, trygga och säkra gång- 
och cykelvägar mellan verksamheter 
och  busshållplats. Mot väg 107 kan en 
gång- och cykelväg ansluta till befintlig 
gång- och cykelbana mellan Ängelholm 
och Strövelstorp. Då det inte finns någon 
cykelbana längs med väg 112 bör inte gång- 
och cykelbana inom planområdet gå hela 
vägen fram till väg 112, utan istället ansluta 
till den sista anslutningsvägen inne på 
området. 

Det är viktigt att det uppförs cykelparkeringar 
i anslutning till verksamheterna och viktiga 
målpunkter inom planområdet. Det skulle 
även kunna finnas lånecyklar så att anställda 
kan välja cykel framför bil när de ska färdas 
kortare sträckor, exempelvis för att köpa 
lunch i närområdet. 

PARKERING OCH UTFARTER
Verksamheterna kommer att medföra 
ett stort behov av parkeringsplatser för 
transporter, arbetsplats- och besöksparkering. 
Parkering för verksamheternas behov ska 
lösas inom fastigheten på kvartersmark. En 
beräkning av uppskattat parkeringsbehov 
har gjorts utifrån Ängelholms kommuns 
gällande parkeringsnorm samt jämförelser 
med liknande områden. En rimlig bedömning 
är ett behov på cirka 8 parkeringsplatser 
per 1000 BTA. Totalt blir detta cirka 1 460 
parkeringsplatser, vilket ryms inom föreslagen 
situationsplan.  

Fastigheten har idag två mindre in- och 
utfarter. Den ena är en allé som ansluter 
till väg 107 cirka 250 meter söder om 
cirkulationsplatsen Norra Varalöv (korsning 
väg 107/112). Den andra ansluter till väg 112 
cirka 450 meter väster om samma korsning.
En trafikutredning (Sweco, 2021-05-27) 
har undersökt lämpliga anslutningar till 
planområdet. Trafikverket, som är väghållare 
för väg 107 och 112, accepterar en in- och 
utfart till respektive väg. Den befintliga norra 
in- och utfarten till väg 112 föreslås flyttas 
cirka 100 meter västerut för att förbättra 
den fria sikten. Utredningen föreslår även att 
en ny in- och utfart lämpligen kan placeras 
cirka 135 meter söder om befintlig trädallé 
på väg 107. Båda placeringarna uppfyller 
kraven om fri sikt enligt Trafikverkets regler 
Vägar och gators utformning (VGU). Det 
ska vara fri sikt 5 meter in från vägkant för 
båda anslutningarna. Det får därför inte 
förekomma växtlighet eller andra föremål 
som överskrider en höjd om 0,6 meter.

Föreslagna anslutningar regleras genom 
att införa ett utfartsförbud på stora delar 
av gränsen mot väg 107 och 112. De två 
sträckor som inte har något utfartsförbud 
har lämnats breda för att inte låsa en exakt 
placering av anslutningarna till planområdet. 
På så sätt finns det en något större flexibilitet 
under projekteringen av området. Placering 
av anslutning till Trafikverkets vägar prövas 
enligt väglagen i ett senare skede genom en 
ansökan till Trafikverket.

      
 PÅ PLANKARTAN:

  Utfartsförbud 

HÄLSA OCH SÄKERHET
BULLER
Föreslagen exploatering förväntas vara 
transportintensiv vilket kan innebära ökade 
bullernivåer i och kring planområdet. För att 
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säkerställa att bullerriktvärdena för väg och 
industri inte överskrids har en bullerutredning 
tagits fram (Tyréns, 2021-02-15). 

Buller från vägtrafik
För befintliga bostäder gäller 
Naturvårdsverkets vägledning och riktvärden 
för buller från väg och spårtrafik vid 
befintliga bostäder. Vilka riktvärden som 
gäller beror på när bebyggelsen är uppförd. 
För äldre befintlig bebyggelse som är 
uppförd innan 1997 gäller gränsvärdet 65 
dBA ekvivalent, vilket används för dessa 
beräkningar.  

Bullerutredningen har beräknat framtida 
bullernivåer utifrån olika scenario. Det 
scenario som visar på högst bullernivåer är 
scenariot där uppräkning av dagens trafik till 
år 2040 med Trafikverkets uppräkningstal 
(gällande från 2020-06-15) kombineras med 
maximalt trafiktillskott från planområdet 
som redovisas i genomförd trafikutredning 
(Sweco, 2021-05-27). Tillskottet från 
planområdet kan i stort antas rymmas 
inom Trafikverkets uppräkningstal men 
lämnar ett visst utrymme för en allmän 
trafikökning och/eller ytterligare exploatering 
i närområdet. Detta scenario kan därför 
ses som ett ”worst case”, vilket kan vara 
tillämpligt för att bullersituationen inte ska 
underskattas. En framtida trafiksituation 
på vägnätet kring planområdet ligger dock 
sannolikt något lägre.

En stor del av den trafik som färdas på 
omkringliggande vägnät har inte planområdet 
som målpunkt. En framtida bullernivå på 
väg 107 och 112 påverkas av många faktorer, 
så som befintliga verksamheters utveckling 
och andra framtida exploateringar som kan 
ske långt ifrån planområdet. En eventuell 
framtida bullerökning längs väg 107 och 112 
är därför svår att härleda till just planområdet. 
Detaljplanen har därför fokuserat på att 
undersöka vägbuller för de bostäder som 
ligger i direkt anslutning till planområdet. I 
dialog med Trafikverket, som ansvarar för 
byggande och drift av vägarna 107 och 112, 
bedöms det vara Trafikverkets ansvar att 
hantera eventuella bullerfrågor på övriga 
vägnätet. Om buller upplevs störande ska en 
anmälan göras till Trafikverket som ansvarar 
för att vidta eventuella bulleråtgärder på 
vägen.

2
Norra Varalöv
Vision - Karta

E6

4 1  2

3

Bullerutredningen har undersökt bullernivåer för de 
områden som är inringade med gul cirkel. 

Tabellen visar beräknad ljudnivå för vägtrafik utifrån 3 olika scenarion. ”Worst 
case”-scenariot är inom röd ruta. Källa: Tyréns bullerutredning.   

Uppdrag: 293693, Kärra 1:9, Norra Varalöv - Utredningar DP 2020-09-18
Beställare: Catena Projekt AB Rapport

11(18)

4.2 LJUDNIVÅ FRÅN TRAFIK

Tabell 5. Beräknad ljudnivå från trafik. Nuläge och år 2040. Frifältsvärde vid fasad.
Kontroll-
punkt

Adress Nuläge Nuläge + max
tillskott

Prognosår
2040. TRV

Prognosår
2040. TRV +
tillskott

Leq24
dB(A)

Lmax
dB(A)

Leq24
dB(A)

Lmax
dB(A)

Leq24
dB(A)

Lmax
dB(A)

Leq24
dB(A)

Lmax
dB(A)

1 Erikslundsvägen 25
(plan 1 söder) 61 69 63 70 62 70 64 70

2 Erikslundsvägen 27
(plan 1 söder) 61 71 63 72 62 71 64 72

3 Helsingborgsvägen
518 (plan 1 öster) 58 70 59 71 60 71 60 71

4 Höganäsvägen 85
(plan 1 norr) 57 67 58 67 59 67 59 68

Figur 5. Utklipp AK01. Dygnsekvivalent ljudnivå (Leq24) från trafik, nuläge. Två meter över mark inklusive
fasadreflexer.
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I dagsläget ligger bullernivåerna för de 
undersökta kontrollpunkterna på mellan 57 
och 61 dBA ekvivalent ljudnivå. I ”worst 
case”-scenariot har nivåerna ökat till mellan 
59 och 64 dBA (se tabell). Detta innebär 
en ökning av ljudnivån med 2 - 3 dBA 
vid bostäderna. Utredningen bedömer att 
ökningen sannolikt kan komma att upplevas 
som störande för bostäderna, men då 
riktvärdena inte överskrids (65 dBA vid 
befintlig bebyggelse) görs bedömningen att 
inga åtgärder behöver vidtas. 

Buller från industri
För att undersöka hur industribuller påverkar 
omgivningen har utredningen utgått från 
särskilda riktvärden som gäller för industri- 
och annat verksamhetsbuller vid befintliga 
bostäder. För dagtid är nivån för riktvärden 
50 dBA, för kväll, helger och helgdagar 
45 dBA och för natt 40 dBA. Maximala 
ljudnivåer (LFmax >55 dBA) bör inte 
förekomma nattetid klockan 22–06 annat än 
vid enstaka tillfällen. 

Beräkningarna har gjorts utifrån en 
situationsplan som föreslår byggnadernas 
placering, med maximal byggnadshöjd och 
byggrätt. Vid fullt utbyggt planområde visar 
utredningen att riktvärdena för industribuller 
innehålls vid samtliga intilliggande bostäder 
med god marginal. Den ekvivalenta ljudnivån 
från industrin ligger även långt under 
trafikbullernivån i området, vilket i praktiken 
innebär att kontinuerliga ljud från industrin 
till stor del kommer att maskeras av ljudnivån 
från trafiken.

Tabellen visar beräknad ljudnivå från industri under 
en värsta timme. Källa: Tyréns bullerutredning.   

Uppdrag: 293693, Kärra 1:9, Norra Varalöv - Utredningar DP 2021-02-15
Beställare: Catena Projekt AB Rapport
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4.3 LJUDNIVÅ FRÅN INDUSTRI 2040 – FULLT UTBYGGT PLANOMRÅDE

Beroende på var i området lastningsarbetet sker låter det olika mycket i de olika
beräkningspunkterna till följd av områdets storlek. Ljudnivån från industrin har därför beräknats
för en värsta timme för respektive beräkningspunkt enligt Naturvårdsverkets vägledning. Då en
värsta timme kan inträffa närsomhelst på dygnet jämförs resultaten med nattriktvärdet då detta
är det strängaste kravet.

I driftfallen ingår lastbilstrafik och lastning- och lossningsarbete vid de närmaste planerade
lastkajerna. Övriga källor som takfläktar, kylmedelskylare och lastningsarbete på andra kajer
påverkar inte den totala ljudnivån vid bostäder i det beräknade driftfallet.

Tabell 6. Beräknad ljudnivå från industri under en värsta timme för Erikslundsvägen 25 och 27.
Kontrollpunkt Adress Leq1h dB(A) Lmax natt dB(A)
1 Erikslundsvägen 25

(söder)
25 34

2 Erikslundsvägen 27
(söder)

25 35

Riktvärde bostäder
Natt

- 40 55

Tabell 7. Beräknad ljudnivå från industri under en värsta timme för Helsingborgsvägen 518.

Kontrollpunkt Adress Leq1h dB(A) Lmax natt dB(A)

3 Helsingborgsvägen 518
(väster)

34 44

Riktvärde bostäder
Natt

- 40 55

1
2
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Tabell 8. Beräknad ljudnivå från industri under en värsta timme för Höganäsvägen 85.
Kontrollpunkt Adress Leq1h dB(A) Lmax natt dB(A)
4 Höganäsvägen 85

(öster)
27 37

Riktvärde bostäder
Natt

- 40 55

4

3

Uppdrag: 293693, Kärra 1:9, Norra Varalöv - Utredningar DP 2021-02-15
Beställare: Catena Projekt AB Rapport
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Tabell 8. Beräknad ljudnivå från industri under en värsta timme för Höganäsvägen 85.
Kontrollpunkt Adress Leq1h dB(A) Lmax natt dB(A)
4 Höganäsvägen 85

(öster)
27 37

Riktvärde bostäder
Natt

- 40 55

4

3

Vid fullt utbyggt område har byggnadernas 
placering stor betydelse då de fungerar som 
avskärmning från transporter samt lastnings- 
och lossningsarbete inom planområdet. 
Planområdet kommer att byggas ut i etapper. 
För att säkerställa att bullerriktvärdena 
innehålls även under områdets utbyggnad 
villkoras startbesked för ny bebyggelse. 
Villkoret innebär att man i bygglovet behöver 
redovisa att buller avskärmas av ny byggnad, 
annars ska bullerskyddsåtgärder vidtas. 
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PÅ PLANKARTAN:

Skydd mot störningar 
Byggnader, vall eller plank ska 
placeras och utformas på sådant sätt 
att Naturvårdsverkets riktlinjer för 
industribuller inte överskrids i gräns mot 
befintliga bostäder 

Villkor för startbesked
Startbesked får inte ges för ny 
byggnation om bullerskydd i form av 
vall eller plank krävs, förrän erforderliga 
bullerskyddsåtgärder har vidtagits

Kylbilar med dieseldrivna kylaggregat kan 
avge hög ljudnivå. Eventuella kylbilar, samt 
nattparkering för kylbilar, bör därför kunna 
ansluta till eldrift när planområdet är utbyggt, 
vilket ger avsevärt mycket lägre ljudnivå. 

OMGIVNINGSPÅVERKAN
Beroende på vilken typ av verksamhet som 
etableras finns det risk för störningar och 
olägenheter för omgivande bebyggelse. Den 
användning som medges inom området är 
industri preciserad till lager, logistik och 
kontor. Möjliga störningar bedöms främst 
vara buller, damm och besvärande ljus 
från tillkommande trafik, transporter samt 
lastning och lossning av varor. Beroende 
på verksamhet kan även besvärande lukt 
förekomma. I användningen lager ingår 
lagring av material och varor. Ingen 
tillverkningsindustri tillåts. För lager kan det 
dock finnas risker kopplat till vilken typ av 
varor som lagras. 

Räddningstjänsten bevakar verksamheters 
hantering av brandfarlig vätska och explosiva 
varor. För lagring av den typen av varor krävs 
tillstånd som beviljas av Räddningstjänsten. 
En prövning görs där sökande behöver visa 
tillfredställande säkerhet. När en verksamhet 
hanterar kemikalier som uppkommer i vissa 
fastställda mängder gäller Sevesolagen. Den 
här typen av  verksamhet måste anmälas 

till Länsstyrelsen. En sådan verksamhet 
klassificeras automatiskt som en farlig 
verksamhet där det ställs särskilda krav på att 
nödvändiga åtgärder ska vidtas för att hindra 
eller begränsa allvarliga skador, exempelvis 
genom riskanalyser.

Detaljplanen reglerar att det ska finnas en 
30-40 meter skyddszon där vegetation ska  
finnas mellan angränsande bostäder och 
verksamhetsområdet. På så sätt kan träd 
och annan växtlighet fungera som estetisk 
avskärmning till verksamhetsbebyggelsen. 
Vegetation kan även delvis skydda mot 
eventuellt damm, besvärande lukt och 
ljusreflektion. Utöver detta regleras att 
inga störande ljus får förekomma och 
bullskyddsåtgärder ska uppföras vid behov. 
Identifierade olägenheter är inte risker 
som påverkar människors säkerhet och i 
förhållande till dessa störningskällor bedöms 
ett skyddsavstånd om 30 meter vara lämpligt. 

Vad gäller eventuell lagring av farliga varor är 
detta något som prövas vid bygglov när det är 
känt vilka risker det finns att förhålla sig till. 
Beroende på vad det är för typ av verksamhet 
och varor som lagras så kan det komma 
att krävas ett visst riskavstånd till befintlig 
bebyggelse. Alla typer av varor är exempelvis 
inte lämpliga att lagra 30 meter från befintlig 
bebyggelse, utan är kanske bättre lämpade 
i mitten av planområdet där avstånd till 
omkringliggande bostäder är längre. Det 
är alltid befintlig bostadsbebyggelse som 
styr och begränsar vilka verksamheter som 
tillåts och vilka riskavstånd som är lämpliga. 
Kommunens Miljöenhet yttrar sig om miljö- 
och hälsoskyddsaspekter i bygglovsskedet 
med hänsyn tagen till bland annat befintlig 
bebyggelse. I de fall det krävs anmälan 
eller tillstånd av miljöfarlig verksamhet 
enligt Miljöbalken för lagring och hantering 
av exempelvis kemiska produkter görs 
en prövning av Miljöenheten alternativt 
Länsstyrelsen. Då ska även lokaliseringen 
prövas.
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SOLLJUS
Översiktliga solstudier är gjorda (JKAB 
arkitekter, 2020-10-26) vid vår- och 
höstdagjämning som brukar infalla kring den 
20 mars samt 20 september. Det är kring 
denna tidpunkt på året som solen står lågt 
och skuggorna är långa. Skuggbilden är under 
dessa två tidpunkter likvärdiga. Även den 
20 juni har studerats då det är då solen står 
som högst. 3D-illustrationen som används 
i studien utgår ifrån hur byggnaderna kan 
placeras utifrån plankartan. Solstudien tar inte 
hänsyn till andra befintliga objekt som kan 
skugga, som exempelvis träd och vegetation. 
För att få en så tydlig bild som möjligt 
fokuserar studien endast på skuggning från 
föreslagen exploatering.  

Solstudierna visar att i mars/september 
så skuggas omkringliggande bostäder 
av föreslagen bebyggelse huvudsakligen 
under kvällstid efter kl. 17. Vid denna 
tidpunkt står dock solen lågt och flertalet 
tomter, framförallt i nordost, kommer 
troligen ändå skuggas av befintliga träd och 
vegetation. Bostaden som ligger nordväst om 
planområdet påverkas istället något under 
tidig morgon under dessa årstider. Då är 
tomten delvis skuggad. I juni på påverkas 
endast bostäderna i sydost. Vid kl. 20 är 
tomterna helt skuggade.   

För att minska skuggning av befintliga 
bostäder har del åtgärder vidtagits. 
Zoner där höglager får placeras har 

Bilderna visar de tidpunkter där planområdet enligt solstudien har störst påverkan på solljuset. JKAB Arkitekter. 
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utgått ifrån omkringliggande bebyggelse. 
Byggnadshöjden vid bostäder i sydost och 
nordväst är lägre än i övriga området. Ett 
byggnadsfritt avstånd om 30-40 meter 
finns även mellan bostadsfastigheterna 
och planområdet. Utifrån detta bedöms 
planförslagets påverkan på omkringliggande 
bostadsbebyggelse vara acceptabel. 

BESVÄRANDE LJUS
Ljuskäglor från fordon och annan belysning 
som kan uppstå av planerade verksamheter 
kan vara störande för bostäder och 
intilliggande vägar. I gestaltningsprogrammet 
beskrivs det att belysning inom området 
ska samordnas så att en sammanhållen 
gestaltning uppnås. Bländande ljus ska 
undvikas och låga stolpar och pollare ska 
finnas där det är lämpligt för att påverka så 
lite som möjligt. God belysning av lastgårdar 
behövs för att uppnå en säker trafikmiljö, 
men får inte riktas på ett sätt som kan störa 
kringliggande bostäder. För att säkerställa 
detta reglerar plankartan att verksamheter 
ska anordnas så att besvärande ljus inte 
når intilliggande bostäder eller allmänna 
vägar. Detta kan till exempel göras genom 
byggnaders och belysningens placering, 
plank, vegetation eller vallar. 

PÅ PLANKARTAN:

Skydd mot störningar
Verksamheter ska anordnas så  att 
besvärande ljus inte når intilliggande 
bostäder och allmänna vägar  

MARKFÖRORENINGAR
En undersökning har utförts (Tyréns, 
2019-11-04) för att översiktligt bestämma 
planområdets miljötekniska förutsättningar.

För markföroreningar har Naturvårdsverket 
tagit fram generella riktvärden för två typer 
av markanvändning, Känslig Markanvändning 
(KM) och Mindre Känslig Markanvändning 

(MKM). Den markanvändning som 
detaljplanen möjliggör bedöms närmast 
motsvara kriterierna för MKM. I 
vägledningen anges även nivåer för mindre 
än ringa risk (MRR). MRR innebär halter av 
förorenande ämnen som bedöms medföra att 
risken är mindre än ringa vid återvinning av 
avfallet och massorna. 

Utanför planområdet, på fastigheten Kärra 
1:26, har det bedrivits mindre verksamheter 
så som bilverkstad, tungmetallgjuteri och 
bilvårdsanläggning. Dessa verksamheter 
kan ge upphov till föroreningar. Inom 
planområdet har främst olika verksamheter 
förknippade med jordbruk förekommit 
fram till idag. Det finns uppgifter om att 
två cisterner har funnits på fastigheten. 
Båda har troligen legat i anslutning till 
gårdsbyggnaderna, men det är oklart om de 
finns kvar i dagsläget. Känt sedan tidigare är 
även att det finns en gammal nedlagd deponi 
nära planområdets sydvästra del. 

Deponiverksamheten har förmodligen 
bedrivits från tidigt 1960-tal fram tills att den 
avslutades år 1988. För deponin finns ett 
kontrollprogram framtaget och provtagning 
har utförts sedan 1983. Resultat från 
programmet tyder generellt på låga halter 
och kemiskt stabila förhållanden i vattnet 
som läcker ut från deponin. Enligt den 
senaste sammanställningen över provtagning 
under 2015-2017 ligger flertalet undersökta 
parametrar stabilt. Provgropsgrävningar 
visar att innehållet i deponin till stor del 
består av organiskt material som exempelvis 
trä, men även av andra fraktioner såsom 
plast, metallskrot, betong och hushållssopor. 
Prover uttagna inom området för deponin 
påvisar generellt förhöjda föroreningshalter. 
I flera punkter har halter över MKM påvisats 
avseende alifater, PAH, PCB och olika 
tungmetaller. 

Prover tagna inom planområdet innehåller 
generellt låga föroreningshalter, under MRR, 
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undantaget ett av proven (punkt 19T12) strax 
öster om deponin. Där har halter över KM 
och MRR uppmätts. I de två punkter som 
analyserats avseende bekämpningsmedel har 
inga förhöjda halter uppmätts.

UTKAST 20
19

-08
-22

KÄRRA 1:9

Höganäsvägen

He
lsi

ng
bo

rg
sv

äg
en

Provtagningsområde. Rosa figur omfattar planområdet. 
Röd streckad figur visar deponins ungefärliga utbredning. 

Med hänvisning till resultat från utförd 
undersökning bedöms planområdet 
ur miljöteknisk synpunkt vara lämpligt 
för exploatering för kontors-, lager och 
industriändamål. Med nuvarande kännedom 
om området bedöms inget behov av 
efterbehandling föreligga för att området ska 
kunna exploateras. 

Grundvattenriktningen från deponin är i 
sydvästlig riktning, ner mot Vegeå. Området 
som ska bebyggas ligger öster och norr 
om deponin. Då deponin är täckt med 
tätande lera bedöms lakvattenbildningen 
som begränsad. Utredningen bedömer 
det som osannolikt att lakvatten från 
deponin skulle påverka omgivande 
marker i nordlig och östlig riktning. Detta 
bekräftas även i samband med provtagning 
i befintliga grundvattenrör inom upprättat 
kontrollprogram. Miljöenheten i Ängelholms 
kommun är tillsynsmyndighet för eventuell 
påverkan på omgivningen via grundvatten. 
Det är dock den som vill utföra en åtgärd 
som eventuellt påverkar en förorening som 
ansvarar för att säkerställa att det inte sker 

någon spridning och exponering. Ett sätt att 
kontrollera detta kan vara att fortsätta med 
kontrollprogram för deponin fram till att 
markarbetena i närheten av deponin är klara.  

Då det inte bedöms vara lämpligt att bygga 
för nära deponin finns ett avstånd om 10 
meter utanför deponins bedömda utbredning 
som inte får bebyggas.  

     
 PÅ PLANKARTAN:

 Marken får inte förses med  
  byggnad. 

n3 Marken får inte hårdgöras   
 eller användas för parkering
 
n4 Trädplantering ska finnas

FARLIGT GODS  
Höganäsvägen är en rekommenderad led 
för transport av farligt gods. Risker med 
farligt godstransporter ska beaktas vid 
framtagandet av detaljplaner inom 150 
meter från transportled för farligt gods. Med 
hänsyn till detta har en riskutredning tagits 
fram (Sweco, 2019-08-30). Länsstyrelsen 
i Skåne anger olika riktlinjer för olika 
typer av markanvändning intill leder med 
transporter av farligt gods. Riskutredningen 
har utifrån dessa riktlinjer undersökt vilket 
skyddsavstånd som är lämpligt i detta fall. 
Åtgärder som kan begränsa konsekvenserna 
vid en olycka med farligt gods föreslås även i 
utredningen.

Planerad verksamhet utmed väg 112 
innefattar industri, lager och kontor med 
lägre persontäthet. Enligt riskutredningen  
bedöms detta motsvara låg känslighet. Detta 
innebär att det bedöms vara acceptabelt 
att placera byggnader 30 meter från vägen. 
Med hänsyn till farligt gods krävs det dock 
en särskild skyddsbestämmelse gällande 
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utrymningsvägar på plankartan för att detta 
ska vara möjligt. 

PÅ PLANKARTAN:

Skydd mot störningar
För byggnad som placeras inom 30-50 
meter från väg  112 ska minst en   
utrymningsväg  placeras i riktning bort från 
vägen

Det råder ett byggnadsfritt avstånd på 30 
meter till både väg 112 och väg 107. Detta 
beror på att Länsstyrelsen, i enlighet med § 47 
väglagen, föreskriver ett utökat byggnadsfritt 
avstånd om 30 meter på vägarna. Det 
byggnadsfria avståndet säkerställs genom 
en zon mätt från vägområdets gräns med 
prickad mark på plankartan, vilket innebär att 
marken inte får förses med byggnad. 

      
 PÅ PLANKARTAN:

 Marken får inte förses med  
  byggnad

Detaljplanen föranleder en del trafikåtgärder 
som innebär att vägarna behöver breddas 
på vissa sträckor. Vägen kommer således att 
hamna något närmre planområdet vid dessa 
vägavsnitt. Då riskavstånd mäts 30 meter från 
vägkant, och inte från vägområdets gräns 
som gäller för byggnadsfritt avstånd, finns 
det en del marginal. Riskavståndet om 30 
meter från vägen bedöms därmed klaras även 
när trafikåtgärderna är genomförda.  
               
ÖVERSVÄMNINGSRISK
Hela planområdet lutar mot syd/
sydväst och avvattnas söderut till Vegeå. 
Dagvattenutredningen (Tyréns, 2020-10-
22) för detaljplanen visar att vid stora regn 
så ansamlas vattnet i lågpunkter främst i 
planområdets västra del. 

Det finns även en stor lågpunkt väster om 
planområdet. Beräkningsresultatet visar 
att lågpunkterna inte överskrider sina 
tröskelvärden (fyllnadsvolymer). Risken för 
en större markavrinning från angränsande 
delavrinningsområdet i väst in till 
planområdet bedöms därför vara låg.
Den fördröjningsvolym som föreslås (se 
mer i avsnittet om dagvatten) innebär att 
fördröjningsmagasinen kan omhänderta 
ett regn med 100 års återkomsttid 
med en varaktighet på 50 minuter och 
klimatfaktor 1,2. Avrinningsområdet för 
planområdet är begränsat, en varaktighet 
på 50 minuter vid ett regn med 100 års 
återkomsttid kan därför anses vara en rimlig 
koncentrationstid och därmed ett tillräckligt 
kraftigt regn att utgå ifrån vid skyfall. Vid 
mer extrema skyfall finns dock risken att 
dagvattenledningsnätet blir överbelastat. 
Den sydvästra delen av fastigheten Kärra 
1:9 är inte planlagd och utgörs av åkermark. 
Marken ligger ungefär en meter lägre än 
angränsande delar av planområdet. Vid 
extrema nederbördstillfällen kan bräddning 
av dagvattensystemet ske till denna yta med 
utjämning inom svämplan innan regnvattnet 
når Vegeå. Utifrån detta resonemang bedöms 
risken för översvämning vid stora skyfall som 
liten.  

I samband med detaljprojektering 
vid genomförandet av detaljplanen är 
höjdsättning viktig för att  undvika instängda 
områden och skydda framtida byggnader 
från översvämning och skador i samband 
med extrema nederbördstillfällen. Området 
bör höjdsättas så att lägsta färdig markhöjd 
ligger något högre än lägsta gatuhöjder. 
Huvudgator kan exempelvis tillämpas 
som skyfallsleder för att styra och avleda 
regnvatten från bebyggelse och infrastruktur. 
Parkeringsytor och grönytor kan till fördel 
sänkas ner 5-10 centimeter för att fungera 
som tillfälliga fördörjningsytor.
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TEKNISK FÖRSÖRJNING
VATTEN OCH AVLOPP
Planområdet är beläget utanför verksamhets-
området för allmänna vattentjänster. 
Anslutning av spillvatten och dricksvatten 
kan ske till kommunens VA-system som finns 
i väg 107. Ängelholms kommun bedömer 
att ledningsnätet har tillräcklig kapacitet. En 
dagvattenutredning (Tyréns, 2020-10-22) 
har undersökt hur anslutningen till spill- och 
dricksvattenledningar lämpligast kan ske. 

Då området sluttar västerut från 
anslutningspunkten i väg 107 behöver 
spillvatten pumpas. Utredningen föreslår 
en principlösning med självfallsledningar 
västerut till en pumpstation i fastighetens 
lägsta punkt i sydväst. Därefter kan en 
tryckledning pumpa tillbaka spillvattnet till 
anslutningspunkten. Ledningarna kan med 
fördel förläggas i områdets gatustruktur. Då 
pumpstationen är en förutsättning för att 
fastigheten ska kunna nyttja vattenstjänst 
för spillvatten ägs den av fastighetsägaren. 
Pumpstationen bör placeras så att 
föroreningar från bräddvatten inte kan nå 
Vegeå. För att säkerställa att en pumpstation 
anläggs regleras det på plankartan. Villkor 
om att pumpstation behöver komma till 
stånd innan startbesked kan beviljas för ny 
byggnation ställs även som ett krav. 

     
 PÅ PLANKARTAN:

E1  Pumpstation för spillvatten ska  
 finnas

Villkor för startbesked 
Startbesked får inte ges för ny byggnation 
förrän pumpstation har kommit till stånd

Befintliga VA-ledningar finns i väg 107. 
För att säkra framtida drift och underhåll 
av ledningarna krävs ett säkerhetsavstånd 
om 30 meter. För att säkerställa detta 

avstånd planläggs ett u-område i plankartan, 
vilket innebär att marken är reserverad för 
allmännyttiga underjordiska ledningar. För 
att inte försvåra underhåll av ledningar och 
riskera att rötter kan tränga in får inga träd 
planteras inom u-område, utan endast mindre 
buskar. 

     
 PÅ PLANKARTAN:

 Marken får inte förses med  
  byggnad

u1  Markreservat för   
  allmännyttiga underjordiska  
  ledningar

DIKNINGSFÖRETAG
Planområdets västra del berörs av Kärra 
dikningsföretag 1955. Dikningsföretaget 
består av en ledning som går i nord-
sydlig riktning genom fastigheten med en 
ledningsdimension på 600 mm och 700 mm. 
Enligt uppgifter från Kärra dikningsföretag 
avvattnas ett cirka 335 hektar stort område 
genom Kärra 1:9 i en kulverterad ledning.  
Rörledningarna är dimensionerade för 
att kunna avleda en största avrinning 
motsvarande 1,2 liter per sekund per hektar.
Dikningsföretagets dagvattenledning har sitt 
utlopp i ett öppet dike söder om Kärra 1:9. 
Recipient för dikningsföretaget är Vegeå. 

Dikningsföretagets ledningar föreslås flyttas 
och läggas i ny planerad vägstruktur. En 
förändring av dikningsföretaget, som flytt 
av dess befintliga ledningar, kan komma att 
kräva en omprövning av dikningsföretaget. 
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Figur 5 Dikningsföretag Kärra 1955 med båtnadsområde, källa VISS (Länsstyrelsen).

Figur 6 Översiktskarta från akt för dikningsföretag Kärra 1955. Blåmarkerade områden markerar
avrinningsområde (ca 335 ha) som bedöms belasta Kärra 1:9 i norr. Röd pil markerar ungefärligt läge där
avrinningsområdet avrinner i till Kärra 1:9 i ledning. Observera att väg E6 inte finns med kartan, som
numer går igenom avrinningsområdet.

Vege å

Kärra 1:9

Kartan visar dikningsföretagets ledning och 
båtnadsområde. Karta: Ängelholms kommun

DAGVATTEN
Planförslaget medför att befintlig åkermark 
till stor del kommer att ersättas med 
hårdgjorda ytor. Markens förutsättningar 
att infiltrera dagvatten kommer därmed att 
förändras. Kommunalt verksamhetsområde 
för dagvatten finns inte för området 
och därför måste hantering av dagvatten 
ske lokalt inom fastigheten. En 
dagvattenutredning (Tyréns, 2020-10-
22) är utförd med syfte att bland annat 
studera förutsättningar och behov av 
dagvattenhantering för den planerade 
exploateringen. 

Utjämningsvolym 
Planområdet kommer att utgöras av 
ett eget dagvattensystem med utlopp i 
Vegeå. Dagvattnet föreslås avledas till 
Kärra dikningsföretag med ett flöde 
motsvarande naturlig avrinning om 0,9 liter 
per sekund per hektar. Utifrån detta flöde 
har en översiktlig beräkning utförts för att 
redogöra en dagvattenvolym som behöver 
fördröjas inom området. Utredningen 
har beräknat fördröjningsvolym 
utifrån en hårdgörningsgrad på 70 %.  
Beräkningen har utförts för regn med 

10 års återkomsttid och 1,2 klimatfaktor, 
motsvarande återkomsttid för trycklinje 
i marknivå för gles bostadsbebyggelse. 
Utifrån ovanstående förutsättningar 
beräknas total utjämningsvolym 
för dammsystem bli cirka 20 200 
kubikmeter. Med sammanställda 
dimensioneringsuppgifter som bräddnivå, 
släntlutning, reglerdjup och längslutning 
blir motsvararande yta för dammsystemet 
cirka 33 600 kvadratmeter. 

Principlösning för dagvatten
Principlösningen innebär att tre större 
sammankopplade dammar (A-C) belägna 
i den sydvästra delen av planområdet 
ska fördröja områdets regnvatten. 
Planområdet föreslås utgöras av både 
ett öppet dagvattensystem samt ett 
ledningsnätssystem. Delavrinningsområde 
A är beläget i ett flackt område. Området 
kan med fördel utformas med öppna 
diken, där regnvatten kan avrinna till 
dagvattensystemet. Delavrinningsområde 
B och C är belägna på högre marknivåer. 
Dessa områden kan därför utgöras av ett 
dagvattenledningssystem och ett öppet 
dikessystem. Avrinningsstråken är tänkt att 
följa föreslagen vägstruktur. 
Vid extrem nederbörd kan bräddning av 
dammsystemen ske till det torvområde 
som ligger sydväst om planområdet. 
Torvområdet kan då fungera som ett 
naturligt översvämningsområde.

För att säkerställa att det finns tillräckligt 
stora ytor för fördröjning av dagvattnet har 
en yta på över 36 000 kvadratmeter avsatts 
som natur med enskilt huvudmannaskap 
kombinerat med en bestämmelse om 
att dagvattenmagasin ska finnas. En 
planbestämmelse om att endast 70% av 
fastighetsarean får hårdgöras tillförs även 
plankartan, då detta är en förutsättning 
för att klara beräknad fördröjning. 
Hårdgöringsgraden säkerställs genom krav 
om marklov innan markarbeten får påbörjas.
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PÅ PLANKARTAN:

NATUR1  Naturområde

Fördröjning1  Dagvattenmagasin  
   ska finnas

Utförande
Endast 70% av fastighetsarean får hårdgöras

Ändrad lovplikt
Marklov krävs även för hårdgöring

Startbesked får inte ges för ny byggnation 
förrän erforderlig dagvattenlösning för 
aktuell etapp är säkerställd. Detta för att 
kunna säkerställa att dagvattenlösningen 
fungerar med avledning i området till 
dagvattenmagasin.

PÅ PLANKARTAN:

Villkor för startbesked
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

Området kommer att byggas ut i etapper. 
Den östra delen av planområdet är sannolikt 
den del som först kommer att exploateras. Då 
det finns en osäkerhet kring när i tiden hela 
området kommer att vara fullt utbyggt så bör 
även dagvattenlösningen byggas ut i etapper. 
Detta då en för stor dagvattenanläggning 
tenderar att bli torrlagd och igenväxt 
vilket kan skapa onödiga skötsel- och 
driftkostnader.  

1(4)

Tyréns AB 205 19 Malmö
Besök: Isbergs gata 15
Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se
Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986

BILAGA 2 PRINCIPLÖSNING DAGVATTEN

Delavrinningsområde A:
Delavrinningsområde A: ca 13.6 ha
Sammansatt avrinningskoefficient: 0,64
Utjämningsvolym: 5700 m3

Delavrinningsområde B:
Delavrinningsområde B: ca 18,7 ha
Sammansatt avrinningskoefficient: 0,61
Utjämningsvolym: 7400 m3

Delavrinningsområde C:
Delavrinningsområde C: ca 16,7 ha
Sammansatt avrinningskoefficient: 0,57
Utjämningsvolym: 6100 m3

Principlösning dammsystem:
Bottennivå (reglerbotten): +4,8
Bräddnivå: +5,55
Släntlutning: 1:4
Reglerdjup (m): 0,75
Längslutning: 1 ‰
Reglerat utsläppsflöde: 44 l/s (0,9 l/s per hektar)

Utjämningsvolym dammar (m3):
Damm 1: 5300
Damm 2: 6900
Damm 3: 8000

Dikningsföretag:
 Dikningsföretagets ledningsstråk behöver

läggas om, förslagsvis i den gatustruktur som
föreslås i situationsplanen (nord-sydlig
riktning)

 Dikningsföretag behöver ledas under det
föreslagna dammsystemet

 Anslutning av planområdets dagvatten till
dikningsföretaget görs i fastighetens södra
del. Behöver klargöras i projekteringsskede.

Övrigt:
 Dike utformas i dammbotten, dimensioneras

för exempelvis ett 1 årsregn.
 Vattenspegel kan möjliggöras för förslagsvis

någon av dammarna
 Bräddnivå ska vara under färdig golvhöjd
 Oljeavskiljare ska installeras på parkerings-

och angöringytor.
 Sandfång samt fördröjningsmagasin med

sedimentationsmöjlighet och växlighet för
näringsämnes upptag.

Delavrinningsområde A

Delavrinningsområde B

Delavrinningsområde C

Avvattning delavrinningsområde

Längslutning dammar

Förslag på diken

Damm 1

Damm 2

Damm 3

Figur 1 Principlösning bestående av fördröjningsdamm 1-3, diken och delavrinningsområde A-C.

Principlösning bestående av fördröjningsdamm 1, 2 och 3, diken samt delavrinningsområde A-C. 
Illustration: Tyréns dagvattenutredning. 
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DAGVATTENRENING  
Dagvattnet från planområdet planeras att 
avledas via Kärra dikningsföretag som har 
sitt utlopp i Vegeå. Även om åtgärder har 
vidtagits för att minska näringspåverkan från 
jordbruk bedöms Vegeå ha dålig ekologisk 
status med hänsyn till näringsämnen. 
Föreslagen exploatering bedöms innebära 
en minskning av näringspåverkan på Vegeå 
som idag medförs från gödningsmedel som 
sprids på åkermarken. Framtida föroreningar 
kommer istället framförallt att komma 
från trafik och trafikbelastade ytor. Från 
vägtransportsystemet tillförs tungmetaller i 
form av bland annat kadmium, krom, koppar, 
nickel och zink. Även partiklar från asfalt och 
däck är en framtida föroreningsbelastning. 
Läckage av olja, bensin, diesel och övriga 
petroleumprodukter måste omhändertas och 
får inte belasta recipienten.  

För att inte öka föroreningsbelastningen till 
Vegeå behövs reningsanläggningar. 
Dagvatten på vägar och på verksamhetsytor 
som angöringsytor och parkeringsplatser 
ska renas genom oljeavskiljare. Detta för 
att omhänderta petroleumprodukter innan 
dagvattnet avleds vidare i det interna 
dagvattensystemet. För omhändertagande av 
föroreningar i fast form föreslås sandfång 
för ökad sedimentationsmöjlighet. Rådande 
utsläppskrav till dikningsföretaget innebär att 
tömningsflödet från dagvattenmagasinen är 
begränsade och att tömningstiderna är långa. 
De långa uppehållstiderna innebär en högre 
reningsgrad och möjliggör att partiklar i 
suspenderad fas kan sedimentera.

För att minska underhållningsarbetet 
är det rekommenderat att anlägga en 
försedimentationsdamm där grövre 
sediment kan fångas upp och ansamlas. 
Långsmala dammar anses ofta ha en högre 
reningseffekt. En timglasutformning är 
exempel på utformning där djupzoner kan 
placeras vid respektive ände. Djupzoner 
främjar sedimentation av fasta föroreningar, 

då vattnets hastighet reduceras. Växter 
som tål både torka och stående vatten 
rekommenderas att planteras i etapper längs 
med magasinen. För att möjliggöra åtkomst 
och övrigt underhåll av dagvattenmagasin bör 
serviceväg anläggas. 

Innan byggnation kan uppföras ska 
anmälan om dagvattenrening vara prövad av 
Miljöenheten.

BRANDVATTENFÖRSÖRJNING 
Räddningstjänsten ställer krav på att 
avståndet mellan brandposter maximalt 
ska vara 150 meter samt att avståndet 
mellan brandposter och uppställningsplats 
för släckbil inte ska överstiga 75 meter. 
Om avsteg från detta ska göras behöver 
lösningen förankras hos Räddningstjänsten 
Skåne Nordväst. Beroende på byggnadernas 
storlek samt avstånd till brandposter kan 
kompletterande brandposter behövas inne på 
fastigheten.

Framtagen dagvattenutredning (Tyrens, 
2020-10-22) föreslår en principlösning 
för brandvattenförsörjning med en 
anslutningspunkt. En större servisledning 
längs med en infartsväg kan förses med 
brandposter enligt överenskommelse 
med Räddningstjänsten. Därefter mindre 
förgreningar/dimensioner till områdets olika 
byggnader. 

VÄRME
Weum Gas har distributionsledningar för 
gas öster om väg 107. Det är därför möjligt 
att ansluta planområdet till försörjning med 
biogas/naturgas.

EL
Planområdet ligger inom E.ON:s 
eldistributionsområde. Inom planområdet 
har E.ON markförlagd låg- och 
högspänningskabel, lågspänningsluftledning, 
kabelskåp, samt en transformatorstation. 
Befintliga kablar och ledningar inom området 
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kommer sannolikt att avlägsnas eller flyttas 
i samband med föreslagen exploatering. 
Förslagsvis kan de förläggas i ny gatustruktur 
inom området. En eventuell flytt ska bekostas 
av den som initierar åtgärden och gör flytten 
nödvändig. 
 
Det kommer att krävas nya 
transformatorstationer inom planområdet 
för att försörja planerad utbyggnad med 
el. Framtida elbehov uppskattas utifrån 
liknande verksamhetsområden kunna 
uppgå till 5000-8000A. Det stora spannet 
beror på osäkerheter gällande bland annat 
vilken typ av verksamheter som etableras 
och hur väl dessa kan samverka för 
effektivt nyttjande av resurserna. Tanken 
är även att det ska finnas solceller som 
ska stå för en del av elförsörjningen. En 
bestämmelse om att transformatorstation 
får finnas införs på plankartan. Stationer kan 
uppföras efter behov i takt med att området 
byggs ut. Minsta tillåtna avstånd mellan 
transformatorstation i byggnad och brännbar 
byggnadsdel eller brännbart upplag är 5 
meter.

     
 PÅ PLANKARTAN:

E1  Transformatorstation 

TELE OCH INTERNET
Optokabel nationellt stomnät finns utmed 
Helsingborgsvägen men berörs inte av 
planförslaget. 

Skanova har ledningar inom planområdet. 
Inga ledningsrätter finns för dessa ledningar. 

AVFALL
Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) 
sköter sophanteringen och återvinningen 
i Ängelholms kommun. Placering av 
avfallsutrymmen ska anordnas så att backning 
inte behöver förekomma. 

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 
på att slitagepartiklar i omgivningsluften 
påverkar vår hälsa. 

Detaljplanen medför utbyggnad av 
transportalstrande verksamheter. Detta kan 
påverka luftkvaliteten, dock inte i sådan 
omfattning att miljökvalitetsnormerna 
riskerar att överskridas. Planområdet har även 
en strategisk placering nära E6/E20 och E4 
som redan idag har stora trafikflöden.  

VATTENKVALITET
Vattenförekomster i anslutning till 
planområdet utgörs av Vegeå. Enligt 
VISS, Vatteninformation i Sverige, har den 
Ekologiska potentialen i Vegeå klassificerats 
som dålig. Detta beror på att den nedre delen 
av Vegeå, mot Skälderviken, bedöms ha en 
dålig status. Den främsta orsaken till detta 
är kraftig näringspåverkan. Den kemiska 
statusen har klassificerats till uppnår ej god 
kemisk ytvattenstatus. Med undantag av 
kvicksilver bedöms den kemiska statusen 
som god. Det är viktigt att planförslaget 
inte påverkar vattenförekomsten så att 
miljökvalitetsnormerna försämras. 

Dagvatten (MKN)
Vegeå bedöms ha dålig ekologisk potential, 
främst på grund av kraftig näringspåverkan. 
Planförslaget bedöms innebära en 
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minskning av denna påverkan. Dock krävs 
reningsanläggningar i form av exempelvis 
oljeavskiljare, sandfång och översilningsytor 
för att föreslagen exploatering inte ska 
påverka miljökvalitetsnormen. Även stora 
fördröjningsytor skapar goda förutsättningar 
för sedimentering av partiklar. Läs mer under 
rubriken ”Dagvattenrening”.  Med föreslagna 
åtgärder bedöms detaljplanen inte innebära 
negativ påverkan på miljökvalitetsnormer 
vatten. 

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

Renvatten (MKN)
Planområdet kan anslutas till det kommunala 
dricksvattennätet vilket innebär att uttag av 
grundvatten inte kommer att ske.

MILJÖMÅL 
Sveriges miljömålssystem innehåller ett 
generationsmål, sexton miljökvalitetsmål och 
tjugoåtta etappmål. De 16 miljökvalitetsmålen 
beskriver det tillstånd i den svenska miljön 
som miljöarbetet ska leda till. 

Detaljplanen medför att värdefull 
jordbruksmark kommer att ianspråktas. Detta 
är inte i linje med miljökvalitetsmålen ”ett 
rikt odlingslandskap” och ”ett rikt växt- och 
djurliv”. 

Detaljplanens påverkan på luftkvaliteten och 
svavelutsläpp bedöms som negativa då det är 
en transportintensiv verksamhet som föreslås. 
Detta går inte i linje med miljökvalitetsmålet 
”begränsad klimatpåverkan”. Den ökade 
transporten till och från området bedöms 
få en negativ inverkan lokalt, men samtidigt 
kan den ha mindre påverkan i andra delar 
av regionen när viss trafik omdirigeras 
till Ängelholm. Om framtida anställda på 
området har en arbetsplats närmare hemmet 

idag, alternativt inte kör bil till arbetet alls 
i nuläget, så kommer nettoeffekten för 
personbilar att resultera i ökade utsläpp. 
Resultatet blir dock tvärtom ifall de kör en 
längre sträcka till jobbet i dagsläget. Området 
läge bedöms vara fördelaktigt utifrån närhet 
till infrastruktur samt att det bedöms vara 
positivt att samla verksamheter i ett kluster. 
Detta kan även skapa bättre förutsättningar 
för god kollektivtrafik med högre turtäthet 
vilket kan bidra till ett minskat bilberoende. 
Det finns även en pågående utveckling och 
omställning till mer eldrivna fordon vilket på 
sikt kan minska påverkan på klimatet. 

Detaljplanen bedöms medföra minskat 
läckage av näringsämnen från jordbruksmark. 
Samtidigt innebär exploateringen ökad 
biltrafik vilket kan bidra till utsläpp av 
kväveoxider. Sammantagen bedöms 
därför detaljplanen inte bidra till att nå 
miljökvalitetsmålet ”ingen övergödning”. 

EKOLOGISKA KONSEKVENSER
Detaljplanen innebär att två träd i 
biotopskyddad trädallé behöver fällas.  
Kompensation för förlorad biotop 
ska genomföras. Detaljplanen medför 
ökade transporter vilket är negativt ur 
miljösynpunkt. Ny busshållplats intill 
området skapar dock goda förutsättningar 
att färdas kollektivt. Detaljplanen ianspråk    
tar värdefull odlingsbar jordbruksmark som 
sannolikt inte går att återställa. 

SOCIALA KONSEKVENSER
Detaljplanen medger verksamheter 
som kan skapa arbetstillfällen vilket kan 
leda till ökad sysselsättning, möjliggöra 
ett högre deltagande i samhället samt 
förbättra socioekonomiska förhållanden. 
En ny busshållplats intill planområdet 
skapar förbättrad tillgänglighet och goda 
förutsättningar att färdas kollektivt till och 
från arbetet. 
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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. Markanvändningen som planförslaget 
möjliggör anses inte vara ämnad för vistelse 
av barn och unga i någon större utsträckning. 
Därför bedöms det inte finnas något 
behov av att ta särskild hänsyn till detta i 
detaljplanen.  

EKONOMISKA KONSEKVENSER
Detaljplanen möjliggör för en 
verksamhetsetablering som kan skapa 
fler arbetstillfällen inom kommunen. 
Omkringliggande befintlig infrastruktur 
nyttjas, men åtgärder krävs för att öka 
kapaciteten. Även nya gator behöver 
anläggas på kvartersmark inom planområdet. 
Närheten till E6/E20 gynnar också 
verksamhetsetablering i ett samlat område. 

MELLANKOMMUNALA FRÅGOR
Planområdet är inte utpekat i Ängelholms 
översiktsplan. Detta innebär att 
grannkommuner inte har fått möjlighet att 
ta ställning till föreslaget utbyggnadsområde. 
En etablering av den omfattning som 
detaljplanen föreslår kan påverka 
angränsande kommuner gällande frågor 
som ökade transporter, buller, hushållning 
med jordbruksmark och arbetstillfällen. 
Planförslaget samråds därför med berörda 
kommuner under planprocessen.

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 utökat 
planförfarande.

GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden är 10 år från den dag 
planen vinner fått kraft. 

     
 PÅ PLANKARTAN:

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

ORGANISATORISKA FRÅGOR
TIDPLAN
Detaljplanen förväntas kunna antas av 
Kommunfullmäktige tredje kvartalet 2021.

HUVUDMANNASKAP
Marken inom planområdet har inte 
kommunalt huvudmannaskap. Detta innebär 
att anläggning och drift av eventuella gator 
och grönområden inte belastar kommunen. 

Allmänna ytor inom planområdet har enskilt 
huvudmannaskap. En del av de allmänna 
ytornas huvudsakliga syfte är hantering och 
fördröjning av dagvatten. Då planområdet 
inte ingår i kommunens verksamhetsområde 
för dagvatten bedöms det som lämpligt 
att huvudmannaskapet är enskilt. Det 
enskilda huvudmannaskapet innebär att 
iordningställde, drift och underhåll av 
dagvattenanläggning, gator och grönområden 
bekostas av fastighetsägaren. Om fastigheten 
ska styckas av ligger ansvaret för allmän 
plats på fastighetsägarna gemensamt. En 
gemensamhetsanläggning kan bildas för att 
reglera ansvar och kostnader för utförande 
och drift mellan de fastighetsägare som 
använder anläggningen. De allmänna ytorna 
med enskilt huvudmannaskap bedöms 
främst nyttjas och vara till gagn för den/de 
fastigheter som ingår inom planområdet samt 
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de som kommer att arbeta där Området har 
tidigare varit privat och har inte använts av 
allmänheten i exempelvis rekreativa syften. 
Området kommer fortsatt att vara privat och 
allmänhetens tillträde till platsen bedöms 
därför inte vara av någon större vikt.

ANSVARSFÖRDELNING
Planområdet ingår inte i kommunens 
verksamhetsområde för dagvatten.

Inom kvartersmark ansvarar berörd 
markägare/exploatör för byggnation och 
anläggningsarbeten. Exploatör är Queenswall 
2 AB. 

AVTAL
Trafikverket och kommunen arbetar med 
en åtgärdsvalsstudie för att finna lösningar 
kring problematiken med den beräknade 
kapacitetsbristen i Trafikplats Norra 
Varalöv med omnejd. Finansiering av de 
åtgärder som bedöms som nödvändiga 
utifrån pågående åtgärdsvalsstudies resultat 
kommer att regleras i medfinansieringsavtal 
mellan kommunen och Trafikverket. Då 
finansieringen avser investering i statlig 
transportinfrastruktur kan kommunen 
i sin tur komma att fördela en del av 
kommunens kostnader på fastighetsägare/
exploatör som har nytta av åtgärden. Detta 
sker genom medfinansieringsersättning och 
regleras i exploateringsavtalet. Kommunen 
behöver då ha antagit riktlinjer för hur 
medfinansieringsersättningen ska beräknas. 

EXPLOATERINGSAVTAL
I samband med detaljplanen kommer ett 
exploateringsavtal att upprättats mellan
Ängelholms kommun och exploatören
Queenswall 2 AB. Syftet med avtalet är att 
säkerställa genomförandet av detaljplanen 
och fördela kostnader och ansvar. Avtalet 
behandlar huvudsakligen följande frågor:

• Reglering av kostnader för trafikåtgärder. 
Både avseende Trafikplats Norra Varalöv 

samt trafikåtgärder i direkt anslutning till 
planområdet. 

• Reglering av kostnader och 
genomförande av trädplanteringar och 
vegetationsridåer.    

  

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR  
FASTIGHETSBILDNINGSÅTGÄRDER
Förvärvstillstånd krävs för att fastigheten ska 
kunna köpas av en juridisk person. Tillståndet 
beviljades av Jordbruksverket 2021-03-24. 

Om planområdet delas upp i flera 
fastigheter med olika ägare kan en 
gemensamhetsanläggning bildas för 
gator och dagvattenhantering. Om en 
gemensamhetsanläggning bildas är det 
förenat med förrättningskostnader hos 
Lantmäteriet.

Ska dikningsföretaget flyttas behöver en 
omprövning ske. Det sker i en separat 
process och hanteras i mark- och 
miljödomstolen.

LEDNINGSRÄTT OCH SERVITUT 
Det finns flertalet rättigheter inom 
fastigheten i form av avtalsservitut och 
officialservitut. Bland annat finns det  en 
ledningsrätt med osäker utbredning i 
planområdets sydvästra del. Det finns 
även ett avtalsservitut mellan fastigheterna 
Kärra 1:9 och Kärra 1:21. Avtalet gäller 
rätt att lägga ner och för all framtid 
bibehålla VA-ledningar i den norra delen 
av fastigheten Kärra 1:9. E.ON har enligt 
avtalsservitut markförlagda ledningar samt 
en transformatorstation på fastigheten. Även 
en lågspänningsluftledning finns. Befintliga 
kablar och ledningar inom området kommer 
sannolikt att avlägsnas eller flyttas i samband 
med föreslagen exploatering. 
 
Skanova har ledningar inom planområdet 
men ingen ledningsrätt finns. Skanova önskar 
att så långt som möjligt behålla befintliga 
kabel-anläggningars nuvarande läge för att 
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undvika olägenheter och kostnader som 
uppkommer i samband med flyttning.  

Befintligt servitut för kommunens VA-
ledningar bekräftas i detaljplanen med ett 
u-område. 

Det finns ett avtalsservitut för den gång- 
och cykelväg som ligger längs med östra 
gränsen av planområdet. Det finns även ett 
officialservitut för väg. 

Vid utbyggnad inom planområdet ska 
hänsyn tas till befintliga ledningar. Om 
dessa måste flyttas, eller om särskilda 
skyddsåtgärder behöver vidtas, ska detta 
generellt bekostas av den som initierar 
åtgärden och gör en flytt nödvändig, om 
inte annat följer av avtalsförhållandet mellan 
markägaren och ledningshavaren. En del 
ledningar som förläggs inom kvartersmark 
kan behöva tryggas genom ledningsrätt 
eller servitut. Detta kan göras i samband 
med fastighetsbildning. Att trygga ledningar 
genom ledningsrätt eller annan rättighet är 
förenat med förrättningskostnader. 

EKONOMISKA FRÅGOR
ANSVARSFÖRDELNING
Exploatörens ambition är att behålla 
planområdet inom en fastighet, men 
i det fall avstyckning  eller andra 
fastighetsbildningsåtgärder sker i framtiden 
så tillkommer förrättningskostnader hos 
Lantmäteriet. Det är fastighetsägaren som 
står för  dessa kostnader, förutsatt att inga 
andra överenskommelser är gjorda. 

Fastighetsägaren ansvarar för och bekostar 
bullerskyddsåtgärder om detta behövs för att 
klara gällande bullerriktvärden.

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

Detaljplanen reglerar inte någon mark med 
kommunalt huvudmannaskap. Därför innebär 
genomförandet av planen inga anläggnings- 
eller driftkostnader för kommunen. Då 
detaljplanen bedöms påverka riksintresse 
väg (Trafikplats Norra Varalöv) kan 
identifierade åtgärder på vägnätet i framtagen 
åtgärdsvalsstudie delvis belasta kommunen. 
Ett avtal som fastställer fördelning av dessa 
kostnader ska skrivas med Trafikverket 
innan detaljplanen antas. Kommunen kan i 
sin tur fördela en del av dessa kostnader på 
fastighetsägare/exploatör. 

Planen ekonomiska konsekvenser för 
exploatören är dels de som behandlas 
i exploateringsavtalet (se rubrik 
Exploateringsavtal). Andra kostnader 
kopplade till detaljplanens genomförande 
är arkeologisk slutundersökning. Det kan 
även uppkomma kostnader i samband med 
omläggning av dikningsföretagets ledning. 
Detta regleras dock i separat process. 

MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER
Planhandlingarna har upprättats av 
planarkitekt Amelie Hillåker, Planenheten.  
Fastighetsförteckningen har framtagits av 
Anna Simes, Kart- och mätenheten. Övriga 
som varit delaktiga i planarbetet är
Katinka Lovén, Anna Heyden och Ilir 
Musa, Planenheten, Helena Östling och 
Jenni Wehrmann, f.d. Planchefer, Linda 
Svederberg, Planchef, Pernilla Theselius, 
Stadsarkitekt, Roger Karlsson, VA-enheten, 
Aino Ruusuvuori, Andreas Cleve och 
Rose-Marie Stigsdotter, Miljöenheten, 
Hanna Bengtsson, enheten för Natur och 
Ekologisk hållbarhet, Camilla Lundgren 
och Annica Jörgensen, Stadsmiljöenheten, 
Veronica Kippner och Anton Nyroos, 
Bygglovsenheten, samt Annika Andersson 
och Mårten Nilsson, Mark- och 
exploateringsenheten.
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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 11 augusti 2021 

Linda Svederberg
Planchef

Amelie Hillåker
Planarkitekt
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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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Planförslaget Nollalternativ
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-4, Stora negativa konsekvenser för 
Jordbruksmark då ett stort område helt 
tas i anspråk.

0, Ingen påverkan
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 0, Risk för små till inga negativa 
konsekvenser för naturmark om 
föreslagna åtgärder genomförs.

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

Ingen påverkan
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d Planen medför en förändring av den 
befintliga landskapsbilden då det 
öppna slättlandskapet helt exploateras 
och områdets karaktär
förändras.

Ingen påverkan
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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. 
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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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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.

16



Kärra 1:9
11 augusti 2021

• 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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Detaljplan för del av Kärra 1:9, Norra 
Varalöv, Ängelholms kommun  
 
GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
ANTAGANDEHANDLING

SAMRÅDET 
Samrådet redovisas i en samrådsredogörelse daterad 28 oktober 2020. Under 
samrådet inkom ett trettiotal synpunkter. De synpunkter som var mest 
förekommande berörde följande ämnen:  

• Lokalisering och att bygga på jordbruksmark 
• Översvämningsrisk och dagvattenhantering 
• Natur- och artvärden 
• Trafikökning och trafikplats Norra Varalöv 
• Omgivningspåverkan 
• Landskapsbild 

HUR GRANSKNINGEN HAR BEDRIVITS 
Ett förslag till detaljplan har varit utsänt på granskning den 26 november 2020 
till och med 7 januari 2021. Förslaget har hållits tillgängligt på 
www.engelholm.se, på stadsbiblioteket i Ängelholm, på Strövelstorps bibliotek, 
samt i stadshuset. Granskningen kungjordes i Nordvästra Skånes Tidningar 
den 27 november 2020. 

INKOMNA YTTRANDEN UNDER GRANSKNINGEN 
Yttranden utan erinran eller med tillstyrkan har inkommit från:  
 Räddningstjänsten Skåne nordväst, 2020-12-04 
 Weum Gas, 2020-11-30 

Yttranden med synpunkter eller frågor har inkommit från: 
 Lantmäteriet, 2020-12-07 
 LRF, 2020-12-17 
 Region Skåne, 2020-12-18 
 Trafikverket, 2020-12-21 
 Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR), 2020-12-21 
 Centerpartiet, 2020-12-27 
 Naturskyddsföreningen, 2021-01-03 
 Miljöpartiet, 2021-01-04 
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 Ausås-Strövelstorp Hushållnings Gille, 2021-01-04 
 Liberalerna, 2021-01-06 
 Fastighetsägare till Norra Varalöv 8:20, 2020-12-27  
 Boende i Kattarp, 2020-11-28  
 Fastighetsägare till Norra Varalöv 8:5 m.fl., 2021-01-04 
 Fastighetsägare till Norra Varalöv 35:1 m.fl., 2021-01-06  
 Fastighetsägare till Norra Varalöv 8:13, 2021-01-06   
 Fastighetsägare till Norra Varalöv 16:11, 2021-01-06   
 Den Goda Jorden, 2021-01-04 
 Sandåkra Samfällighetsförening, 2021-01-07 
 Vegeåns Fiskevårdsområde, 2021-01-07 
 Fastighetsägare till Kärra 1:15 och 1:25, 2021-01-07 
 Fastighetsägare till Kärra 1:15, 1:25 och 1:26, 2021-01-07  
 Fastighetsägare till Kärra 1:2 m.fl., 2021-01-07  
 Fastighetsägare till Kärra 1:21, 2021-01-07  

Sena yttranden (som givits anstånd) med synpunkter eller frågor har inkommit 
från: 

 E.ON, 2021-01-11 
 Länsstyrelsen, 2021-01-18 
 

Inkomna yttranden redovisas och kommenteras nedan. 

 

MYNDIGHETER  
Länsstyrelsen, 2021-01-18 
Länsstyrelsens formella synpunkter 
Följande synpunkter har koppling till Länsstyrelsens prövningsgrunder enligt 
11 kap. plan- och bygglagen. 
 
Riksintresse Kommunikationer 3kap. 8 § MB - E6/E20 
Länsstyrelsen är medveten om att detaljplanen inte kan reglera åtgärder utanför 
planområdet för att tillgodose trafiksäkerhet, tillgänglighet och kapacitet för 
riksintresset. Kommunen behöver dock ändå redovisa att planen är 
genomförbar utan att påtagligt skada riksintresset. Planbeskrivningen behöver 
därför kompletteras med föreslagna åtgärder som framkommit i ÅVS:en som 
är relevanta för planområdet. Kommunen behöver visa att dessa åtgärder är 
genomförbara tillsammans med aktuellt planförslag. Det gäller t.ex. utifrån 
perspektivet att det finns plats och möjlig markåtkomst för att genomföra de 
föreslagna åtgärderna. 
 
Kommentar: Avtal med Trafikverket, samt exploateringsavtalet som antas i samband med 
detaljplanen, redogör för och säkerställer vilka åtgärder som behöver vidtas för att 
detaljplanen ska kunna genomföras. Efter granskningen har ytbehovet av föreslagna åtgärder 
enligt ÅVS:en studerats översiktligt. Då åtgärderna eventuellt kan kräva att en vägplan 
upprättas (som inte får strida mot detaljplanen), har planområdet minskats något för att 
lämna utrymme till åtgärderna.  
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Risk för översvämning 
Länsstyrelsen anser att det är lämpligt att kommunen inför bestämmelsen om 
utförande på plankarta som anger andelen mark som får hårdgöras samt 
kompletterar med bestämmelse om marklov enligt 9 kap 12§ punkt 3 PBL. 
Detta för att kommunen ska kunna följa upp översvämningsrisken i 
kommande prövningar. 
 
Kommentar: Bestämmelsen som reglerar hur mycket mark som får hårdgöras har 
kompletterats med att marklov krävs för hårdgörning.  
 
Miljökvalitetsnormer för vatten 
Länsstyrelsen anser att det är lämpligt att pumpstationen regleras enligt 4 kap. 
14 § första stycket punkt 1 PBL för att säkerställa spillvattenförsörjningen. 
 
Kommentar: Plankartan har kompletterats med en bestämmelse om att ”Startbesked får inte 
ges för ny byggnation förrän pumpstation har kommit till stånd”. På så sätt säkerställs det 
att pumpstation finns på plats innan bebyggelse kan uppföras.   
 
Hälsa och säkerhet – industribuller 
Länsstyrelsen konstaterar att kommunen bedömt att det behövs ett skydd 
avseende industribuller så att riktvärdena inte överskrids i gräns mot de 
befintliga bostäderna. Planhandlingarna redogör för att beräkningar gällande 
industribuller har gjorts utifrån situationsplanen. Länsstyrelsen anser att 
utgångspunkten är att industribuller beräknas utifrån den gräns för byggrätt 
som planen medger i full utbyggnad, för samtliga våningsplan. Länsstyrelsen 
anser även att bestämmelser om skyddsåtgärder bör kombineras med 
planbestämmelser om villkor för lov eller villkor för startbesked, om dessa 
utgör en förutsättning för att bullerriktvärdena ska innehållas. 
 
Kommentar: Detaljplanen har undersökt hur närliggande bostäder påverkas av 
industribuller vid ett fullt utbyggt område, som efter granskningen har uppdaterats utifrån 
rätt höjder och gränser. Utredningen bedömer att vid ett fullt utbyggt område kommer de nya 
byggnaderna att fungera som avskärmning vilket gör att riktvärdena klaras med god 
marginal. För att säkerställa att bullerriktvärdena innehålls även under områdets utbyggnad 
har en bestämmelse tillförts om att ”Startbesked får inte ges för ny byggnation om 
bullerskydd i form av vall eller plank krävs, förrän erforderliga åtgärder har vidtagits”. 
Villkoret innebär att man i bygglovet behöver redovisa att buller avskärmas av ny byggnad, 
annars ska bulleråtgärder vidtas. På så sätt säkerställs att erforderliga åtgärder vidtas vid 
varje utbyggnad.    
 
Länsstyrelsens bedömning 
Mot bakgrund av de brister som Länsstyrelsen har påtalat i yttrandet kan 
Länsstyrelsen i det här skedet inte utesluta en prövning enligt 11 kap. PBL. om 
planen antas utan kompletteringar och förtydligande redovisning som visar på 
markens lämplighet i förhållande till föreslagen markanvändning avseende 
riksintresse för kommunikationer, miljökvalitetsnormer för vatten, risk för 
översvämning samt risk för människors hälsa och säkerhet avseende 
industribuller. 
 
Kommentar: Detaljplanen har reviderats vad gäller markens lämplighet i förhållande till 
föreslagen markanvändning avseende riksintresse för kommunikationer, miljökvalitetsnormer 
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för vatten, risk för översvämning samt risk för människors hälsa och säkerhet avseende 
industribuller. 
 
Lantmäteriet, 2020-12-07 
Vid genomgång av planförslagets handlingar har följande noterats: 
 
Utfartsförbud 
På plankartan finns en sträcka med bestämmelse om att utfartsförbud ska 
finnas utlagd i planområdesgränsen. Utfartsförbud får enligt 4 kap. 9 § PBL 
endast läggas mot allmänna platser. Detta innebär att det inte är möjligt att 
lägga denna typ av bestämmelse i en planområdesgräns av följande skäl: I en 
planområdesgräns går det inte att säkerställa att det är allmän plats eller även i 
fortsättningen kommer att vara allmän plats i den angränsande planen. 
Bestämmelsen reglerar dessutom indirekt något som ska gälla för området 
utanför det i planförslaget aktuella planområdet vilket inte är tillåtet, se s. 59 i 
Boverkets konsekvensutredning inför införandet av de allmänna råden för 
planbestämmelser. 
 
Kommunen kanske kan utforma plankartan/planområdet på ett annat sätt för 
att undvika dessa problem eller undvika att reglera utfartsfrågan? Lantmäteriet 
noterar att i vissa planer har liknande problem lösts genom att kommunen har 
utökat planområdet med en remsa bestående av några meter allmän plats 
utanför utfartsförbudet. 
 
I plankartan är det även lite otydligt/svårt att se var utfartsförbudet är. 
 
Kommentar: I den här detaljplanen är det inte en lämplig lösning att utöka planområdet då 
plangränsen angränsar Trafikverkets vägområde. Trafikverket ogillar planläggning av deras 
vägområde.   
 
Befintlig ledningsrätt 
Inom planområdet går en befintlig ledningsrätt för avloppsledning, 11-STR-
548.1, till förmån för Staten genom Trafikverket. Det finns dock inget u-
område utlagt i den aktuella sträckningen i plankartan. Utan u-område kan 
ledningsdragningen för allmänna ändamål bli planstridig. Om det är 
kommunens avsikt att ledningen ska tas bort behöver detta beskrivas i 
planbeskrivningen. I annat fall är det oftast lämpligt att plankartan 
kompletteras med u-område. Under rubriken ”Ledningsrätt och servitut” på 
sid 44 skrivs att det bl.a. finns en ledningsrätt med osäker utbredning i 
planområdets sydvästra del. Någon sådan kan inte återfinnas i registerkartan. 
 
Under samma rubrik som ovan skrivs även ”En del ledningar som förläggs 
inom kvartersmark kan behöva tryggas genom ledningsrätt eller servitut”. 
Dock finns inget u-område för sådana utlagda i plankartan om ledningsrätt ska 
komma att bildas. Med u-område ser kommunen dels till så att det inte blir 
planstridigt att lägga ledningarna på kvartersmark och dels att lovpliktiga 
åtgärder inte kan utföras som hindrar eventuella ledningar. 
 
Exploateringsavtal 
I planbeskrivningen anges att exploateringsavtal ska upprättas, samt två 
huvudsakliga punkter kring vad avtalet behandlar. Enligt 5 kap. 13 § 3 st. PBL 
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ska kommunen, om avsikten är att ingå exploateringsavtal, redan i 
samrådsskedet redovisa avtalens huvudsakliga innehåll liksom konsekvenserna 
av att planen helt eller delvis genomförs med stöd av ett eller flera sådana avtal 
i planbeskrivningen. När redovisning av innehållet i ett kommande 
exploateringsavtal saknas i planbeskrivningen innebär det:  
- att det inte finns någon möjlighet för Lantmäteriet att utföra sin 

lagstadgade uppgift att i samrådsskedet lämna råd i de fall avtalsinnehållet 
förefaller strida mot reglerna i 6 kap. 40-42 §§ PBL. 

- att de som är berörda av planen inte har någon möjlighet att överblicka de 
konsekvenser som det tänkta avtalsinnehållet kommer att få bl.a. vid 
genomförandet av detaljplanen.  

 
Kommentar: Planbeskrivningen redovisar vilka frågor som ska behandlas i ett 
exploateringsavtal. Dessa frågor beskrevs även i samrådsskedet, men på en mer översiktlig 
nivå. Det är svårt att redan i samrådsskedet beskriva i detalj vad exploateringsavtalet ska 
behandla då alla detaljer inte är kända och förutsättningarna förändras under planprocessens 
gång. God dialog har konsekvent hållits med exploatören som är införstådd i vad 
exploateringsavtalet kommer att innebära.  
 
Trafikverket, 2020-12-21 
Kommunen ser dagens situation vid Trafikplats Norra Varalöv som bristfällig 
och menar att det krävs fysiska åtgärder på kort sikt oavsett om planen antas 
med hänvisning till trafikprognoserna. 
 
Trafikverket håller inte med att bristerna är av den dignitet att en fysisk 
planering av fysiska åtgärder måste påbörjas givet att detaljplanen inte antas. 
Det finns brister i det statliga och regionala transportsystemet som de regionala 
och nationella transportinfrastrukturplanerna för 2018-2029 har prioriterat 
högre. Vi vill även påminna kommunen att Trafikverket arbetar enligt 
fyrstegsprincipen vilket innebär att om vi kan lösa en problembild genom steg 
1 och 2 åtgärder så är det samhällsekonomiskt och långsiktigt hållbart 
motiverat att gå vidare med sådana åtgärder i första hand. Efter att dessa 
genomförts kan vi utvärdera effekten de har haft och sedan, som ÅVSen 
skriver, överväga om steg 3 och slutligen steg 4 åtgärder behövs om problemen 
kvarstår. 
 
Kommunen använder prognosens bedömning för att motivera behovet av 
fysiska åtgärder även om detaljplanen inte skulle antas. Trafikverket hävdar att 
trafikprognoser är ett underlag/scenario där osäkerheter råder och inte en 
målbild. Som exempel så fångar inte prognosen rådande pandemi och dess 
långsiktiga effekter på hur folk reser eller de politiska förändringar på 
transportsektorn som pandemin kan medföra. Med andra ord är prognoserna 
en bedömning och inte en beräkning. Dessutom berättar inte prognosen hur 
ett problem ska lösas. Fyrstegsprincipen och de transportpolitiska målen samt 
deras etappmål är vägledande för hur vi ska hantera den framtid som 
prognoserna bedömer. 
 
Kommentar: Kommunen instämmer i att det finns osäkerheter i prognosen, liknande 
osäkerheter finns även i den trafikprognos som är gjord för föreslagen exploatering. Då det är 
svårt att beräkna hur stor trafikalstringen blir i realiteten på grund av olika faktorer (t.ex. 
hur transportintensiva de verksamheter som etableras kommer att vara, hur många personer 
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som kommer att arbeta på området och hur många av de anställda som kommer att köra bil 
till arbetsplatsen) finns risken att överdimensionerande åtgärder tvingas fram. Att exempelvis 
villkora åtgärderna med ett visst trafikflöde hade varit en lösning på detta och är även i linje  
med fyrstegsprincipen.  
 
En grundläggande slutsats från åtgärdsvalsstudien var att Steg 1 & 2 åtgärder 
bedömdes ha en effekt för att lösa nuvarande brister i systemet givet ingen 
vidare utbyggnad enligt föreslagen detaljplan. Vid ett scenario där Kärra 1:9 
antas så är bedömningen att Steg 1 & 2 åtgärderna inte är tillräckliga för att 
hantera den trafikalstringen som planen möjliggör. Bedömningen är att steg 3 
åtgärder krävs mycket tidigare då kapaciteten i den statliga infrastrukturen 
begränsas till följd av den trafikmängden som detaljplanen möjliggör. Att inte 
vidta steg 3 åtgärder skulle innebära påtagliga konsekvenser för trafiksäkerhet 
och framkomlighet på det funktionellt prioriterade vägnätet 112 och 107 
samt på Riksintresse för kommunikation E6 Trafikplats Norra Varalöv. 
Trafikverket ser därför ett tydligt samband med behovet av steg 3 åtgärder på 
väg 107, 112 och E6 Tpl Norra Varalöv och att detta behov föranleds av 
exploateringen. Åtgärder som föranleds av exploatering ska bekostas till fullo 
av kommunen/exploatören och ett avtal ska tecknas innan detaljplanen föres 
till antagande. 
 
Kommentar: Överenskommen kostnadsfördelning för åtgärderna regleras i ett avtal mellan 
kommunen och Trafikverket, samt i ett exploateringsavtal mellan kommunen och exploatör.  
 
Trafikverket anser att anslutning till 112 regleras med vänstersvängsförbud. 
Det finns inga planer på vänstersvängskörfält på väg 112. Det är mer lämpligt 
att trafiken tar sig in i området genom anslutningen på väg 107 då det är lägre 
flöde och hastighetsgräns än 112.  
 
Kommentar: Trafikutredningen har kompletterats med alternativ och konsekvenser för hur 
anslutningen till väg 112 kan lösas på bästa sätt. Möjliga konsekvenser av ett 
vänstersvängförbud gör att det inte bedöms vara ett lämpligt alternativ. Efter granskningen 
är frågan återigen avstämd med Trafikverket och parterna är överens om att vänstersvängfält 
är ett lämpligt alternativ. Kostnaden för åtgärden ska belasta exploatören och behandlas i 
avtal mellan kommunen och Trafikverket samt i exploateringsavtalet.  
 
Om cirkulationsplatsen ska utökas med ytterligare körfält enligt 
rekommendationerna från ÅVS:en så behöver anslutande ben (112 och 107) 
breddas för att uppnå tilltänkt effekt av en sådan åtgärd. En sådan breddning 
av väg 107 och 112 kan eventuellt inkräkta i kvartersmarken i detaljplanen.  
 
Kommentar: En trafikkonsult har utifrån VGU skissat på hur mycket en utbyggnad av 
cirkulationsplatsen skulle kunna inkräkta på fastigheten. Efter dialog med Trafikverket 
har ett antal meter tagits bort från planområdet vid cirkulationsplatsen 112/107 för att i 
framtiden möjliggöra cirkulationsplatsens breddning. I dialog med Trafikverket bedöms 
åtgärderna kunna rymmas inom det befintliga byggnadsfria avståndet. För att säkra 
åtkomsten av marken skrivs en avsiktsförklaring i exploateringsavtal om marköverlåtelse för 
väg.   
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KOMMUNALA, MELLANKOMMUNALA OCH REGIONALA ORGAN 
Region Skåne, 2020-12-18 
Region Skåne har mottagit ovanstående granskningshandling för synpunkter. 
 
Region Skåne har tidigare lämnat yttrande i samrådsskedet. 
Yttrande daterat 2020-03-18. 
 
Utöver det som framkommit i tidigare yttrande har Region Skåne inget att 
tillägga utifrån sina ansvarsområden. I handläggningen av detta ärende har 
enheten för regional planering, Skånetrafiken samt Regionfastigheter deltagit. 
 
Kommentar: Synpunkterna är noterade och bemötta i samrådsredogörelsen daterad 2020-
10-28.  

 
Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR), 2020-12-21 
NSR har beretts tillfälle att lämna synpunkter på den ovan listade detaljplanen. 
Med anledning av detta vill NSR framföra följande: 
• NSR vill förtydliga att det hos industrier och verksamheter uppstår 
kommunalt avfall som enbart NSR får hämta. Verksamhetsavfall, 
förpackningar och tidningar får vem som helst hämta så länge de har tillstånd 
att transportera det. 
• Det bör stå med i detaljplanen att avfallsutrymmet inte ska placeras så att 
backning förekommer. 
• Det finns fördelar, både miljömässiga och ekonomiska att uppmärksamma 
frågor som rör hantering av överskottsmassor (och vilka massor som ska 
användas vid ett eventuellt underskott på massor) redan i detaljplanskedet. 
Man kan med fördel reflektera över massbalanserna inom området och börja 
planera för eventuell lagring, sortering, behandling och återanvändning av 
massor. Detta gäller både massor som är förorenade i olika grad samt för 
området rena massor. 
• Se Bilaga 2 som vi bifogar för att underlätta ert arbete med att säkerställa det 
viktigaste i gällande renhållningsordning för Ängelholms kommun.  
 
Kommentar: Synpunkterna noteras. En skrivning om att avfallsutrymmet inte ska placeras 
så att backning förekommer har tillförts planbeskrivningen.  

 
Centerpartiet, 2020-12-27 
Centerpartiet strävar efter att Ängelholms kommun ska vara en expansiv 
kommun som skapar hållbar utveckling både för näringslivet och medborgarna 
i kommunen. Efterfrågar näringslivet ytor för att kunna expandera sin 
verksamhet ska kommunen verka i en positiv anda för att finna lösning på det, 
men det är alltid viktigt att det sker med så liten negativ påverkan som möjligt 
på andra samhällsintressen i kommunen för att utvecklingen ska vara hållbar 
över tid. 
 
För Centerparpartiet är det viktigt att värna odlingsbar åkermark och så långt 
det är möjligt fortsätta att utveckla den åkermark som finns i kommunen för 
livsmedelsproduktion om det är genomförbart utan att andra viktiga 
samhällsintressen åsidosätts. Mark som tagits i anspråk för bebyggelse är för 
alltid förstörd och kan inte i ett senare skede åter göras brukbar för 
livsmedelsproduktion. 
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Vad gäller frågan om etablering av handels-, lager- och logistikverksamhet på 
fastigheten Kärra 1:9 så anser Centerpartiet att det finns annan betydligt mer 
lämplig mark för detta ändamål i kommunen. Exempelvis finns det redan i 
kommunen detaljplanerad industrimark i anslutning till gamla flygflottiljen 
(Tvärbanan) som är lämplig för detta ändamål. Delar av den här marken vid 
Tvärbanan är hårdgjord med makadam, asfalt/betong och går inte längre att 
använda för livsmedelsproduktion p g a verksamheten som bedrevs på 
flygflottiljen. Då är det istället lämpligt att använda den här marken till lager- 
och logistikverksamhet när entreprenörer efterfrågar mark för det ändamålet i 
kommunen, istället för att ta i anspråk produktiv åkermark i Varalöv. 
 
Ett annat markområde som kan användas för denna verksamhet ligger längs 
med E6:an norr om Hjärnarp, där det idag inte är någon produktiv åkermark 
som behöver tas i anspråk för denna etablering. 
 
Centerpartiet i Ängelholms kommun avråder från exploatering av odlingsbar 
åkermark på fastigheten Kärra 1:9 för handels-, lager- och logistikverksamhet. 
Det finns flera alternativa markområden i närområdet som kan användas för 
dessa etableringar utan att produktiv åkermark behöver tas i anspråk. 
 
Riv upp beslutet om detaljplan för fastigheten Kärra 1:9 och låt fastigheten 
förbli ”slättlandskap” i Översiktsplanen. 
 
Generell kommentar till politiska partiers yttranden: Utöver vissa förtydliganden avstår 
Planenheten att bemöta politiska partiers yttranden då representanter från de politiska 
partierna har möjlighet att komma med synpunkter och föra dialog inom ramen för 
beslutsfattande under detaljplaneprocessen. 
 
Naturskyddsföreningen, 2021-01-03 
Sammantagen bedömning: 
Vår sammantagna bedömning är att detaljplanen inte bidrar till en långsiktigt hållbar 
utveckling. Vi avstyrker detaljplanen. Skälen utvecklas nedan. 
 
Markhushållning: 
Vi noterar att detaljplanens yta reducerats från 60,8 hektar till 48 hektar efter samrådet, 
men det fråntar inte att det fortsatt är oförsvarligt mycket jordbruksmark som tas i anspråk. 
Frågan som måste ställas, även efter att planområdet reducerats, är om ett lager för e-
handel ur ett långsiktigt perspektiv är viktigare än 48 hektar mark för jordbruksändamål. 
Vår ståndpunkt att jordbruksmarken är en värdefull naturresurs som måste bevaras inför 
framtiden. Jordbruksmark behövs för att vi ska kunna producera livsmedel samt reducera 
användningen av fossila råvaror och bränslen. Det finns mycket värdefull jordbruksmark i 
Skåne, vilket innebär att Skåne har ett särskilt stort ansvar att hushålla med jordbruksmark. 
Trots att planområdet reducerats sedan samrådet, är vår uppfattning att det inte är förenligt 
med god markhushållning att exploatera 48 hektar mark varav stora delar är brukningsbar 
jordbruksmark. 
 
Kommentar: Synpunkten noteras. Enligt rådande lagstiftning är det kommunen som ansvarar för 
hushållning med mark och vatten, där mark- och vattenområden ska användas för det ändamål för vilka 
de är mest lämpade, samt åt sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. En 
avvägning mellan olika intressen behöver alltid göras och det är slutligen politiska beslut som avgör hur 
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marken ska användas. Konsekvenserna av att ianspråkta jordbruksmark beskrivs i detaljplanen med 
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.  
 
Alternativa placeringar: 
I detaljplanen redovisas att brukningsvärd jordbruksmark endast får tas i anspråk för 
bebyggelse eller anläggningar om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen, 
och om detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt 
genom att annan mark tas i anspråk. Om det verkligen skapas den mängd arbetstillfällen 
som anges, ser vi att detta kan vara ett väsentligt samhällsintresse. Det ska emellertid 
fortfarande vägas mot och vara förenligt med god markhushållning. 
 
I planen redovisas några alternativa placeringar. Dessa bedöms av olika skäl vara sämre än 
förslaget i denna detaljplan. Vi anser att sökandet efter alternativa placeringar varit för snäv. 
Behovet av verksamheten anses finnas regionalt. Vi anser att sökandet efter alternativa 
placeringar därför måste göras regionalt och inte begränsas till en enskild kommuns 
gränser. 
 
En snabb översyn identifierar åtminstone ett område i nordvästra Skåne som redan är 
exploaterat men inte används fullt ut. Det handlar om gamla sockerbruket i Hasslarp. 
Området ligger utanför Ängelholms kommun, och är därmed inget område som 
Ängelholms kommun kan detaljplanera. Ur ett regionalt perspektiv är området dock 
intressant eftersom där redan finns exploaterade ytor. Området ligger i anslutning till 
motorvägen och har dessutom koppling till järnvägen. Detta visar främst på att alternativa 
placeringar i regionen inte är fullt undersökta. I dagsläget uttalar vi oss varken för eller 
emot byggnation utanför Hasslarp, då det även i det närområdet finns områden av 
naturvårdsintresse. 
 
Kommentar: Kommunen tar ställning till exploatering innanför kommunens gränser. Dock har en 
översiktlig översyn gjorts i tidigt skede för att studera behovet av mark för den här typen av ändamål i 
regionen. I översynen har åtgången och behov av detaljplanelagd mark för logistikverksamhet längs med E6 
i Skåne studerats. Den indikerar att det finns en stor efterfrågan på den här typen av mark i detta 
geografiska läge, samt att det inte finns mark med planberedskap i aktuellt närområde för den här typen 
av verksamhetsområden. 
 
Antal arbetstillfällen: 
Exploateringen syftar till att skapa ett verksamhetsområde som uppges sysselsätta 1 500 - 2 
000 personer. Under samrådet ifrågasatte vi om denna uppskattning var rimlig, inte minst 
eftersom lagerbranschen är en bransch som använder robotteknik och som kan förväntas 
bli allt mer robotiserad i framtiden. 
 
I samrådsredogörelsen (sidan 34-35) anges följande svar: ”Antalet arbetsplatser är en 
uppskattning som är gjord genom att jämföra med andra likande verksamhetsområden. 
Utifrån denna jämförelse bedöms beräknad uppskattning på 1500-2000 arbetstillfällen vid 
fullt utbyggt område som rimlig ”. Vi saknar tydlig referens till hur analysen av antalet jobb 
är framtagen. Vilka områden och hur många som är jämförda hittar vi ingen redovisning på 
och kan därför inte bedöma rimligheten i bedömningen. Enligt uppgift i annat yttrande 
(samrådsredogörelsen sidan 30) förväntades Boozt skapa 500-600 arbetstillfällen men 
skapade 190, varav 70 tillfälliga. Skulle samma förhållande råda för det planerade området 
minskar tyngden i argumentet kring om det är ett väsentligt samhällsintresse, framför allt i 
förhållande till den mark som går förlorad. 
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Kommentar: Uppskattningen är gjord genom att jämföra med tre liknande, relativt nyetablerade, 
verksamhetsområden. Ett i Sunnanå (Burlövs kommun), ett i Tostarp (Helsingborgs kommun) samt 
Boozt i Norra Varalöv. Utifrån denna jämförelse bedöms 1500-2000 arbetstillfällen vara en rimlig 
uppskattning. Exempelvis har Boozt en sammanlagd personalstyrka på 800 anställda (januari 2021). 
 
Klimat: 
I slutändan måste det ifrågasättas om e-handelslager är en långsiktigt hållbar verksamhet, 
med tanke på klimatmålen i Parisavtalet och behovet av att kraftigt reducera utsläppen av 
växthusgaser. De varor som i dagsläget handlas med via e-handel är till största delen 
importerade från andra länder, med höga koldioxidutsläpp som följd. Svenskarnas 
koldioxidutsläpp på grund av materiell konsumtion av importerade produkter är betydande. 
Att ytterligare underlätta för e-handel och import är inte förenligt med de omfattande 
åtgärder som krävs för att den globala uppvärmningen ska hållas under 1,5 grader. 
 
Det planerade lagret är lokaliserat i närheten av en motorväg vilket ger tillgång till vägnätet. 
Koppling till järnvägsnätet saknas dock, vilket innebär att det inte kommer att vara möjligt 
att transportera till och från lagret via järnväg. Detta är en väsentlig nackdel ur ett 
klimatperspektiv. I synnerhet mot bakgrund av att varorna från lagret med all säkerhet 
kommer att transporteras långa sträckor. 
 
Kommentar: Detaljplanens klimatpåverkan, påverkan på luftkvaliteten och svavelutsläpp bedöms som 
negativa då det är en transportintensiv verksamhet som föreslås. Den ökade transporten till och från 
området bedöms innebära en negativ inverkan lokalt, men kan samtidigt innebära en mindre påverkan i 
andra delar av regionen när viss trafik omdirigeras till Ängelholm. En avvägning mellan olika intressen 
behöver alltid göras – ett verksamhetsområde kanske inte är positivt utifrån ett klimatperspektiv, men kan 
främja ekonomisk och social hållbarhet genom att bland annat skapa nya arbetstillfällen och sysselsättning. 
 
Att området ska ha en nära koppling till en större transportled som E6/E20 har varit ett viktigt 
kriterium för att hitta en lämplig lokalisering, främst med hänsyn till att minimera störningsrisk och 
onödiga transportsträckor. I Ängelholms kommun finns inte den järnvägsinfrastruktur som krävs för att 
lasta gods via järnvägen, därav har en sådan lokalisering inte betraktats som ett alternativ. Det finns även 
en pågående utveckling och omställning till mer eldrivna fordon vilket på sikt kan minska biltrafikens 
påverkan på klimatet.  
 
Påverkan på naturmiljön: 
Mot bakgrund av att vi i första hand avstyrker detaljplanen, är nedanstående synpunkter 
endast aktuella om kommunen väljer att gå vidare med detaljplanen. Vi ser mycket positivt 
på att man har försökt spara de områden som plockats ut som områden med höga 
naturvärden. Vi ser dock att det skulle behövas en kompletterande inventering och 
konsekvensbeskrivning i och kring område 6 och 7. Det framgår inte i 
miljökonsekvensbedömningen hur skogsdungen påverkas av den förändrade 
markanvändningen i närområdet. Miljökonsekvensbedömningen beskriver de direkta 
konsekvenserna av trädfällning, men de indirekta konsekvenserna av ökade föroreningar av 
avgaser, ljud och ljus tas inte upp. Det framgår inte om detta är bedömt eller inte. 
 
Kommentar: Objekt 6 och 7 har inventerats i samband med naturvårdsinventeringen och inga skyddade 
arter har identifierats. Naturvärdesinventeringen redogör för olika rekommendationer för att objekten ska 
fortleva. För att undvika att skogen blir helt isolerad i bebyggelse, med utrotningsskuld som följd, kan en 
grönstruktur med ”stepping stones” byggas upp västerut mot närliggande skogsområden och grönområden 
/strandskog längs Vegeå. Objekt 6 och 7 ligger i nära anslutning till ett större område som planläggs för 
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dagvattendammar. Detta område angränsar i sin tur till slättlandskap ändå ner till Vegeån. Det bedöms 
därmed finnas de förutsättningar som krävs för att skogen ska kunna fortleva inom området.   
 
Vi noterar också att det inte är gjort någon inventering av fladdermöss. Då dungen har gott 
om hålträd kan det förväntas att fladdermöss utnyttjar dessa. Fladdermöss är generellt 
störningskänsliga för ljud, men framför allt för ljus. De är fridlysta och det är förbjudet att 
förstöra deras boplatser. Förutom inventering saknar vi också en konsekvensbeskrivning av 
om området kan förväntas bli mindre gynnsamt eller kanske till och med oanvändbart för 
fladdermöss. 
 
Kommentar: En naturvärdesinventering är gjord för området. Större delen av inventeringsområdet utgörs av 
sammanhängande öppna ytor som åkermark och i viss utsträckning även kultiverad öppen gräsmark. 
Naturvärdesinventeringen beskriver att denna typ av miljöer som regel inte är lämpliga som livsmiljöer för 
fladdermöss. Det går dock inte helt att utesluta att mindre kolonier kan finnas i den centrala delen av 
planområdet, i huvudsak i anslutning till ädellövdungen och gården. Men baserat på dungens storlek, läget 
och att den omges av direkt olämpliga födosöksmiljöer är det inte sannolikt att ett ianspråktagande av 
området kan komma att påverka några populationer av fladdermöss på vare sig lokal eller regional nivå. 
Enligt planförslaget kommer dessutom den centralt belägna ädellövdungen att finnas kvar, och ett flertal 
större dagvattendammar kommer att tillskapas i den södra delen av området. Dagvattendammarna är 
tänkt att kantas av trädridåer, brynmiljöer och buskage och har enligt naturvärdesinventeringen därmed 
potential att på sikt utvecklas till natur som är lämpligare som födosöksmiljöer för fladdermöss än den 
åkermark som dominerar idag. Utifrån detta görs bedömningen att det inte krävs en ytterligare inventering 
specifikt för fladdermöss.   
 
Miljöpartiet, 2021-01-04 
Miljöpartiet i Ängelholm motsätter sig exploateringen av fastigheten Kärra 1:9 av de skäl 
som anges nedan. 
 
Enligt Översiktsplan 2035 ska Ängelholms kommun vara försiktig med att bygga på 
åkermark, utöver de större utbyggnadsområden och utredningsområden för bostäder som 
översiktsplanen innehåller. Planförfattarna konstaterar i MKB:n till planförslaget för Kärra 
1:9 klart och entydigt att det saknas stöd i ÖP. För området gäller enligt Översiktsplan 2035 
att det befintliga slättlandskapet ska bibehållas. Några skäl till avvikelsen från ÖP:n anges 
inte. Vidare framhålls i MKB:n: "En jämförelse med 8 alternativa lokaliseringar av 
verksamheten har tagits fram i en lokaliseringsutredning. Samtliga alternativa lokaliseringar 
har kommunen pekat ut som platser lämpliga för verksamhetsutbyggnad i Översiktsplan 
2035." 
 
Kommentar: Skäl till avvikelsen från översiktsplanen anges på sidan 10 i planbeskrivningen.  
 
Lokaliseringsutredningen, som begränsar sig till en grov matris med minus- och plustecken 
är enligt föreningens bedömning alltför knapphändig för att uppfylla lagstiftningens krav. 
Lokaliseringsalternativ på annan mark än jordbruksmark saknas helt. Kommunen refererar 
i Miljökonsekvensbeskrivningen vidare till 3 kap. 4 § miljöbalken: "Brukningsvärd 
jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för 
att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från 
allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Denna 
bestämmelse ska kommunerna tillämpa vid planläggning och i ärenden om bygglov eller 
förhandsbesked enligt plan- och bygglagen." Någon tillämpning av lagrummet i detta 
ärende har däremot kommunen underlåtit att göra trots att det finns både förarbeten och 
domar både i Mark- och miljödomstolen och Mark- och miljööverdomstolen som ger 
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vägledning. Som exempel kan nämnas, MÖD P 1188-17 och P 5876-18. I båda dessa fall 
har Mark-och miljööverdomstolen upphävt detaljplanerna. Skälen var att detaljplanen stred 
mot översiktsplanen. Det framgick inte heller av planbeskrivningen att behovet inte kunde 
tillgodoses på annan mark. Kommunen hade således inte visat att det inte fanns annan 
mark att ta i anspråk för att tillgodose behovet. 
 
Kommentar: En lokaliseringsutredning har tittat på alternativa lokaliseringar för att undersöka om 
platsen är bäst lämpad för ändamålet. Motiveringen finns i planbeskrivningen, tillsammans med en 
beskrivning till varför etableringen bedöms vara ett väsentligt samhällsintresse.  
 
Av det här aktuella planförslaget för Kärra 1:9 framgår 
- att detaljplaneförslaget strider mot översiktsplanen 
- att kommunen har konstaterat att marken utgör "brukningsvärd jordbruksmark" 
- att kommunen inte har visat att ett verksamhetsområde för lager och logistik på det 
aktuella området behövs för att tillgodose ett "väsentligt samhällsintresse" och 
- att MKB:n saknar en utredning av alternativa lokaliseringsmöjligheter för det planerade 
verksamhetsområdet, som på ett klargörande sätt belyser vilka för- och nackdelar som 
föreligger om annan mark än jordbruksmark tas i anspråk. 
 
Ytterligare synpunkter som ej tagits hänsyn till 
- Trafikbelastningen är fortfarande inte tillfredsställande utredd. Enbart ett ytterligare 
vänster körfält räcker ej. En trafiklösning kommer troligen innebära att ännu mer 
jordbruksmark tas i anspråk samt att buller kommer vara störande ej enbart för de boende i 
området. Fördelningen av kostnaderna är ej heller tillfredsställande löst utan skjuts upp till 
ett senare tillfälle. 
 
Kommentar: En åtgärdsvalsstudie finns som beskriver nödvändiga åtgärder på vägnätet (framtagen av 
Trafikverket). Studien gjordes tillgänglig i samband med granskningen. Kostnadsfördelning av föreslagna 
åtgärder ska vara avtalade med Trafikverket och exploatör innan detaljplanen antas.         
 
- Vi har i vårt tidigare yttrande påtalat vikten av en koldioxidbudget. I 
kommunfullmäktiges beredning 2 uppdrag 2020 ”Förstudie till ny hållbarhetsplan” 
ingår koldioxidbudget som en viktig åtgärd som alla partier i beredningen står bakom. 
Koldioxidbudgeten viftas bort i förslaget till detaljplan. 
 
- Man har delvis tagit höjd för ljusföroreningarnas påverkan på djur och människor. 
Dock inte i tillräckligt hög grad med tanke på närhet till Vegeå och naturligtvis till de 
boende i närheten. 
 
Kommentar: Vegeå ligger cirka 500 meter från planområdet och det djurliv som finns där bedöms därför 
inte påverkas av eventuella ljusföroreningar. Åtskilliga åtgärder har vidtagits för att för att minska 
eventuellt störande ljus för befintliga bostäder, vilka bedöms som tillräckliga utifrån föreliggande 
lagstiftning.  
 
Generell kommentar till politiska partiers yttranden: Utöver vissa förtydliganden avstår 
Planenheten att bemöta politiska partiers yttranden då representanter från de politiska 
partierna har möjlighet att komma med synpunkter och föra dialog inom ramen för 
beslutsfattande under detaljplaneprocessen. 
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Liberalerna, 2021-01-06 
Vi emotsätter oss en exploatering av området Kärra 1:9 som beskrivet i nytt 
material utsänt 20.11.2020. Syftet med exploateringen är att låta Catena 
bebygga området med lagerlokaler avsedda för E-handel. Detta betyder att 
man avser att ta ca 60 Ha produktiv jordbruksmark i anspråk. Vi emotsatte oss 
detta i samrådet av den 4 mars 2020. 
 
Den ändring som gjorts i materialet sedan dess förändrar ingenting i sak. Det 
är fortfarande ca 60 Ha produktiv jordbruksmark som tages i anspråk, även om 
den hårdgjorda arealen är marginellt mindre. 
 
Kommentar: Enligt planförslaget är det cirka 48 hektar mark som tas i anspråk. Det är 
endast den mark som planläggs som får bebyggas.  
 
Väsentlig samhällsnytta 
Det argument som framförs för etableringen är att det är av väsentlig 
samhällsnytta för Ängelholms kommun. Samhällsnytta anses bestå i att man 
skulle ha ca 1500-2000 anställda vid fullt utbyggt område. Detta är en ren 
gissning, baserad på gamla normer för liknande etableringar som inte tar 
hänsyn till automatisering och digitalisering. Dessutom är Catena (Queenswall 
ll) byggherre och inte det företag som skall handha driften av lagren. Tidigare 
etableringar visar att av presenterade antal tänkta anställda blev resultatet ca 10- 
20%. (Se etablering av Catena/Boozt vid väg 107, där operatören inte heller 
tillåter kollektivavtal, detta för att kunna använda sig av större andel tillfällig 
personal.) Hur stor del av ev. personal i den tänkta etableringen som kommer 
att vara skrivna i Ängelholm är bara en ren gissning. 
 
Vid nybyggnation av lager avsedda för E-handel är idag automatiseringsgraden 
väldigt hög, t.ex. är alla s k höglager helt automatiserade. Enligt förslaget 
planeras tre höglager.  
 
Slutsatsen är att detta projekt inte kan vara av väsentligt samhällsintresse för 
Ängelholms kommun. Den mark som tages i anspråk skulle i så fall förstöras 
för all framtid och kan inte återföras till jordbruksmark. 
 
Livslängden på lagerbyggnaderna (plåtskjul) är kanske 25 år, vem tar sedan 
ansvar för mark och byggnader????? 
 
Trafiksituationen vid exploatering 
Redan i dagsläget är trafiksituationen i det berörda området svår. Trafikplats 
Norra Varalöv är redan underdimensionerad för dagens trafik. 
Cirkulationsplats Norra Varalöv utnyttjas idag på gränsen vad den klarar av. 
Den kraftiga trafikökningen har skett efter tidigare etableringar utefter väg 107, 
mittemot nu föreslagen exploatering, (Boozt lager, Catena bygge). 
 
Med den tänkta exploateringen vad gäller lagerytor, omsättningshastigheter i 
lagren, fyllnadsgrad, etc. (och då är omsättningshastigheten lågt räknad) ger 
detta en trafikökning med ca 2 200 trailers per dag, till detta kommer alla 
personaltransporter och besökare. I förslaget är det tänkt att nuvarande allè-väg 
från gården till väg 107 endast skall användas för cykel och gångtrafik och att 
en ny utfart skall anläggas till väg 107 samt ytterligare en utfart till väg 112. 
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Väg 112 är idag hårt olycksdrabbad och trafikverket avser att stänga delar av en 
korsning några km närmare Höganäs, varför det verkar lite märkligt att man i 
förslaget vill öppna en ny utfart på väg 112. 
 
Kommentar: Åtgärder kommer att vidtas för att trafiksäkerheten och framkomligheten på 
väg 112 inte ska påverkas negativt. Ett vänstersvängfält på väg 112 ska byggas och det är 
även troligt att det kommer att införs förbud mot att svänga ut vänster mot Höganäs.  
 
Ökningen av trafikvolymen innebär inte bara väsentlig negativ påverkan på 
miljön, utan medför också stora ökade kostnader för ombyggnad av trafikplats 
Norra Varalöv och cirkulationsplats Norra Varalöv. Sammantaget skulle den 
exploatering som beskrivs i planen medföra både en ohållbar situation såväl 
miljömässigt som trafikmässigt. Vad anpassningen av trafikplatsen och 
rondellen innebär för kostnader för Ängelholms kommun anges inte, utan skall 
lösas i framtida avtal, vilket inte kan anses som tillfredsställande då denna 
summa är okänd före beslut. 
 
Kommentar: Ett avtal mellan kommunen och Trafikverket, samt ett exploateringsavtal 
mellan kommunen och exploatör, skrivs innan detaljplanen antas. Detta innebär att 
beslutsfattarna i Ängelholm har möjlighet att beakta kostnaderna när detaljplanen ska 
beslutas om antagande.  
 
Övrig miljömässig påverkan 
I nuvarande översiktsplan för Ängelholms kommun utpekas aktuellt område 
som slättlandskap, vilket gör att föreslagen exploatering strider mot gällande 
översiktsplan. Om beslut tages att exploatera Kärra 1:9 blir inte heller 
Ängelholm hållbarhets- och miljöplan trovärdig. 
 
Det aktuella området är idag produktiv jordbruksmark (Sveriges bästa). Idag 
odlas grönsaker, spannmål och andra grödor. Det är speciellt lämpligt för 
grönsaksodling då marken kan bevattnas. Med ökat krav på självförsörjning 
samt efterfrågan på närodlat utgör området bästa tänkbara. 
 
Området är idag vidsträckt med milslång vacker utsikt, vilket bidrar till känsla 
av det för Ängelholm karakteristiska öppna landskapet. Dessutom gränsar 
området till Vege å, som riskerar att kraftigt förorenas av utsläpp från förorenat 
dagvatten, med negativ påverkan på det nu restaurerade fiskevattnet. 
 
Alternativa platser 
Ett antal alternativa platser har värderats i utredningen och dömts ut. 
Ett av skälen har varit att det saknas synergieffekter. Den nu föreslagna 
exploateringen saknar helt, eller har mycket begränsade, synergieffekter. 
Utredningar visar tydligt att vid etableringar som denna finns i princip inga 
synergier, möjligtvis att byggherren är samma som vid tidigare etablering 
på andra sidan väg 107. 
 
En alternativ placering som inte utretts är den s k tvärbanan, norr om 
Ängelholm mot flygplatsen. Här finns ca 100 Ha redan förberedd mark som 
väl kan lämpas för etablering av lagerverksamhet. Marken ägs av PEAB och 
borde därför vara lätt tillgänglig för Catena (Queenswall ll). Här finns god 
närhet till kommunikationer, E6 etc. Ett annat alternativ är att i samråd med 
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Helsingborg anvisa gamla sockerbruket i Hasslarp. Här finns hårdgjord mark 
samt tillgång till både järnväg och bra vägnät till både E6 och E4. 
 
Med ovan angivna synpunkter motsätter vi oss föreslagna exploatering av 
Kärra 1:9 
 
Generell kommentar till politiska partiers yttranden: Utöver vissa förtydliganden avstår 
Planenheten att bemöta politiska partiers yttranden då representanter från de politiska 
partierna har möjlighet att komma med synpunkter och föra dialog inom ramen för 
beslutsfattande under detaljplaneprocessen. 
 

LEDNINGSÄGARE 
 
E.ON Elnät Sverige AB, 2021-01-11 
E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna handlingar i 
ovan rubricerat ärende och har följande synpunkter.  
 
E.ON noterar att det under rubriken ”Värme” i planbeskrivningen står att 
E.ON har en gasledning utmed väg 107. Vilket är felaktigt. E.ON har ingen 
gasledning utmed väg 107. 
 
Kommentar: Felskrivningen har tagits bort från planbeskrivningen.  
 
Vi har noterat att ett generellt E-område för transformatorstation har lagts in i 
plankartan, som möjliggör att en eller flera transformatorstationer kan 
uppföras inom området då behov uppstår, vilket vi är tacksamma för. Samt att 
det finns upptaget att den som initierar en flytt av befintliga anläggningar 
bekostar åtgärden. Det är viktigt att samordning sker i god tid innan 
projektstart för planering av erforderliga åtgärder.  
 
Luftledningen för lågspänning inom planområdet är planerad för rasering och 
nya markförlagda kablar förläggs. Men så länge luftledning finns kvar gäller 
Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter (ELSÄK-FS 2008:1 och 2010:1). En 
luftledning för lågspänning får enligt 6 kap. 5 § ELSÄK-FS 2008:1 och 2010:1 
vara framdragen över eller invid byggnad under förutsättning att den endast 
med särskilda hjälpmedel kan nås från fönster, balkonger eller tak (avstånd 
minst 2,5 meter). 
 
För arbete under och bredvid kraftledningar gäller särskilda bestämmelser och 
både Elsäkerhetsverket starkströmsföreskrifter och Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter måste iakttas Därför ska ledningsbevakning beställas vid arbete i 
närheten av strömförande ledning. Detta beställs via E.ONs kundsupport 
0771-22 24 24. 
 
Under förutsättning att man ta hänsyn till ovan så har E.ON inget ytterligare 
att erinra över planförslaget 
 
Kommentar: Synpunkten noteras.  
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SAKÄGARE OCH ÖVRIGA   
 
Boende i Kattarp, 2020-11-28 
Enligt Miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark endast tas i anspråk för 
bebyggelse och anläggningar om det krävs för att tillgodose väsentliga 
samhällsintressen. Villkoret är dessutom att dessa behov inte kan tillgodoses 
på ett annat tillfredställande sätt. 
 
Kommentar: Bedömningen som har gjorts i detaljplanen är att de arbetstillfällen som 
kommer att skapas av exploateringen är ett väsentligt samhällsintresse. En 
lokaliseringsutredning bedömer att detta behov inte kan tillgodoses på ett tillfredställande sätt 
någon annanstans i kommunen.   

 
LRF, 2020-12-17 
LRFs kommungrupp i Ängelholm anser att förslaget till Detaljplan för Kärra 
1:9, Norra Varalöv, Ängelholms kommun inte skall förverkligas. Skäl för detta 
är att Detaljplanen strider mot kommunens Översiktsplan. MB 3:4 samt den 
upprättade Miljökonsekvensbeskrivningen för området. 
 
Fastighetskonsekvenser  
Del av fastigheten Kärra 1:9 föreslås få ny markanvändning i detaljplanen. 
Områdets befintliga användning är jordbruk. För att möjliggöra de nya 
användningarna krävs fastighetsreglering. Vi hänvisar till Miljöbalken kap 3 § 4 
(där anges att åkermark är av nationellt intresse) och till de nationella och 
regionala livsmedelsstrategierna som har som målsättning att öka den svenska 
livsmedelsproduktionen. 
 
Kommentar: Synpunkten noteras. Detaljplanen motiverar att de arbetstillfällen som 
möjliggörs till följd av exploateringen bedöms vara ett väsentligt samhällsintresse och 
lokaliseringsutredningen visar att detta behov inte kan tillgodoses på annan plats där inte 
jordbruksmark tas i anspråk.    
 
Detaljplanens syfte  
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att etablera ett 
verksamhetsområde för lager och logistik inom del av fastigheten Kärra 1:9. 
Detaljplanen ska även vidta åtgärder för att mildra påverkan på 
landskapsbilden och minimera störning mot omgivningen. Områdets 
naturvärden ska så långt möjligt tas tillvara. Byggnationen sker på 
jordbruksmark klass 5 – 6.   
 
Vi anser syftet med detaljplanen, som Ängelholms kommun vill uppnå, kan 
uppnås där jordbruksmark inte påverkas och tas ur produktion.  
 
Kommentar: Genomförd lokaliseringsutredning, som studerar lokalisering utifrån olika 
bedömningskriterier, visar att vald lokalisering är bäst lämpad för ändamålet.  
 
Klimatförändringar och pandemin 
De två senaste åren har vi drabbats av mycket nederbörd (2017) och extrem 
torka (2018) bägge dessa händelser har visat att varje kvadratmeter av 
jordbruksmark kan vara av avgörande betydelse för produktion av livsmedel 
och foder. 2018 var ett extremt år för växtodlingen, men inte minst för 
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djurhållningen där många djurhållare har drabbats med stora problem för att 
finna strömedel till djuren, problem med att få tillgång till grovfoder (hö och 
ensilage) och spannmål till foder. Samtidigt har foderpriserna höjts dramatiskt 
med ekonomiska svårigheter som följd för många lantbrukare.  
 
Många har nödgats importera foder från andra länder. Lantbrukare tvingas att 
skicka sina djur till slakt då de inte har foder och det har varit svårt att få tag på 
nytt foder på annat håll. Att då bebygga mark som behöver användas till både 
odling för grödor och bete för djur är mycket motsägelsefullt.  
 
2020 har vi drabbats av en pandemi där det till en början var stor osäkerhet när 
det gällde transporter till och från Sverige. Känt är att transporter med 
skyddsutrustning till sjukvården stoppades, av nationella skäl (Frankrike), men 
liknande problem kunde även ha drabbat livsmedelstransporter.  
 
Kommentar: Synpunkten noteras. Enligt rådande lagstiftning är det kommunen som ansvarar för 
hushållning med mark och vatten, där mark- och vattenområden ska användas för det ändamål för vilka 
de är mest lämpade, samt åt sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. En 
avvägning mellan olika intressen behöver alltid göras och det är slutligen politiska beslut som avgör hur 
marken ska användas. Konsekvenserna av att ianspråkta jordbruksmark beskrivs i detaljplanen med 
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.  
 
Strategisk miljöbedömning/behovsbedömning av MKB 
Bedömning av miljöpåverkan 
”Enligt bestämmelserna i 4 kap 34 § plan- och bygglagen (PBL), samt 6 kap 11 
§ miljöbalken (MB) ska en miljöbedömning göras för en detaljplan om dess 
genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Föreslagen 
exploatering bedöms, i MKB, påverka miljön genom exploatering av 
brukningsvärd jordbruksmark klass 5 - 6 (i den 10-gradiga skalan), samt att 
förslaget saknar stöd i Översiktsplanen”.  
 
I den samlade bedömningen i kommunens MKB står ”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. Området har jämförts med ytterligare 8 
lokaliseringar som har stöd i översiktsplanen i en lokaliseringsutredning. 
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”. LRFs kommungrupp i Ängelholms ifrågasätter behovet av att 
förlägga ett logistikcenter mm på jordbruksmark, dels för att Detaljplanen inte 
finns med i Översiktsplanen och dels för att den planerade verksamheten på 
området inte kan ses som ett allmänt intresse utan ett enskilt intresse.  
 
Vidare skriver kommunen i MKB att naturmiljöns karaktär och landskapsbild 
helt kommer att förändras inom planområdet.  
 
Kommentar: Detaljplanen motiverar att de arbetstillfällen som uppskattas alstras genom 
verksamhetsetableringen innebär ett väsentligt allmänt intresse. Ändamålet bedöms inte 
kunna tillgodoses på annan plats, framförallt inte på en plats som inte utgörs av 
jordbruksmark då det kräver stora markytor som inte går att tillgodose någon annanstans.   
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Under Reglerande ekosystemtjänster (Återcirkulering av näringsämnen) står det 
i detaljplanens MKB ”Möjlighet finns att nyttja jordbruket inom planområdet 
för återcirkulering av närsalter, såsom fosfor, men i dagsläget används varken 
rötslam eller kompost på detta sätt”. Även om jordbruksmarken idag inte 
används för återcirkulering av närsalter så innebär detta att så inte kan ske i 
framtiden. Det LRF kan konstatera är att om jordbruksmarken exploateras 
enligt detaljplanen försvinner den möjligheten för alltid. När jordbruksmark 
har ersatts av asfalt och betong är jordbruksmarken för all framtid tagen ur 
produktion.  
 
Kommentar: Synpunkten noteras.  
 
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 spannmålsproduktion, plantskola och 
betesdjur. Nollalternativet innebär att området inte bebyggs och att det 
fortsätter att användas som jordbruksmark”. När LRF tar del av och läser 
Miljökonsekvensbeskrivningen så framgår tydligt att en exploatering enligt 
detaljplanen inte är rimlig att genomföras. Det enda argument som framförs i 
MKB:n är att Kärra 1:9 är det minst dåliga alternativet. 
 
Kommentar: Miljökonsekvensbeskrivningen visar att planförslaget medför stora negativa 
konsekvenser för jordbruksmarken. Lokaliseringsutredningen visar att vald lokalisering är 
den bäst lämpade för ändamålet utifrån olika bedömningskriterier som anses vara avgörande 
för exploateringen. Kriterier som närhet till infrastruktur (E6/E20, E4 och Trafikplats) 
och möjlighet till synergieffekter genom närhet till befintligt verksamhetsområde i Norra 
Varalöv är några som anses vara av stor vikt för ändamålet. Slutligen är det politiska 
beslut som avgör hur kommunens mark ska användas. 
 
Jordbruksmarkens betydelse 
Åker, vall och betesmarker har stor betydelse för livsmedels- och 
energiproduktionen, samt i klimatomställningen och ger samtidigt 
sysselsättning. Vi anser att mark för livsmedelsproduktion skall skyddas mot 
exploatering. I miljöbalken 3 kap. 4 § står ”Jord- och skogsbruk är av nationell 
betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller 
anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhälls-
intressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt 
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk”. Det finns inget 
väsentligt samhällsintresse att bebygga berört område. 
 
Kommentar: Detaljplanen motiverar att de arbetstillfällen som uppskattas alstras genom 
verksamhetsetableringen innebär ett väsentligt allmänt intresse.  
 
Sveriges riksdag och Region Skåne har beslutat om riksomfattande och 
regionala livsmedelsstrategier. Målsättningen med dessa strategier är att öka 
självförsörjningsgraden av livsmedel genom att öka den svenska 
livsmedelsproduktionen. Ängelholms kommun bör därför i sina detaljplaner ta 
större hänsyn till den förändring som nu sker för att stärka den svenska 
livsmedelsproduktionen.  
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Översiktsplanen tar upp att vid kommunal planering skall hänsyn tas till 
ekosystemtjänster. En av ekosystemstjänsterna är produktion av livsmedel 
(försörjande ekosystemtjänst). Därför bör produktion av livsmedel beaktas i 
samma utsträckning som till exempel naturvärden vid planarbeten. De areella 
näringarna har stor betydelse i kommunen och skall värnas gentemot 
motstridiga intressen. Det öppna kulturlandskapet skall bevaras och 
kommunen skall verka för att exploatering ej skall begränsa jordbrukets 
verksamhet. Inte med ett enda ord tar kommunen upp att 
livsmedelsproduktion är en viktig ekosystemtjänst och hur den förbrukade 
åkermarken skall kompenseras. Man bör beakta att i Sverige exploateras en yta 
motsvarande 1 200 fotbolls-planer varje år. Framför allt sker exploatering av 
produktiv åkermark.  
 
Kommentar: Synpunkten noteras. I miljökonsekvensbeskrivningen (sidan 23-25) beskrivs 
produktion av livsmedel som en producerande ekosystemtjänst.  
 
Förutom att producera livsmedel så har lantbruksföretagen stor betydelse för 
klimatomställningen, det fossilfria samhället, den biologiska mångfalden och att 
hålla landskapet öppet. Ca 80–90% av de klimatpåverkande växthusgaserna, 
som släpps ut i Sverige absorberas av jord- och skogsbruket. Även åker-, vall-, 
ängs- och betesmarker binder mycket koldioxid. 
 
Hela 70% av klimatpåverkan från den mat vi äter uppstår i andra länder, trots 
att bara hälften av maten produceras i Sverige. Om vi åt mindre importerad 
mat och mera svenskt skulle klimatpåverkan minska markant.  
 
För att klara de mål på klimat- och energiområdet som riksdag och regering 
ställer sig bakom krävs ett starkt och aktivt jordbruk i kommunen. För att detta 
skall uppnås krävs: 
• att jordbruket skall värnas gentemot motstridiga intressen och att inte 
jordbruksmark exploateras; 
• att kommunen skall medverka till att det skall vara enkelt att vara 
jordbrukare i Ängelholms kommun.  
 
Jordbruket är även en viktig del i energiomställningen. Gödsel från djurhållning 
och rester eller produkter från växtodlingen kan ge biogas.  
 
Kommentar: Synpunkten noteras. Hänsyn till jordbruksmark har tagits utifrån rådande 
lagstiftning. Det är kommunen som ansvarar för hushållning med mark och vatten, där 
mark- och vattenområden ska användas för det ändamål för vilka de är mest lämpade, samt 
åt sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. En avvägning 
mellan olika intressen behöver alltid göras och det är slutligen politiska beslut som avgör hur 
marken ska användas. Konsekvenserna av att ianspråkta jordbruksmark beskrivs i 
detaljplanen med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. 

 
Länsstyrelsen i Skåne 
Nedan är ett citat från ett beslut gällande förhandsbesked för byggande av ett 
gårdscentrum i Brösarp, Tomelilla kommun den 11/11 2020. 
 
”Jordbruksmark är ett samlingsnamn på åkermark och betesmark och även den 
mark som används till, eller kan användas till, bete och inte är lämplig att plöjas 
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räknas som betesmark. Betesmark kan vara naturbetesmarker eller kultiverade 
betesmarker. Slåtterängar är jordbruksmark som inte plöjs, betas eller gödslas 
men skördas som foder. 
 
Noterbart är att jordbruksmarken i landet är en ändlig och icke förnyelsebar 
resurs som dessutom minskar i omfattning samtidigt som Sveriges 
självförsörjning av livsmedel sjunkit ned till ca 50 procent. Jordbruksmarken i 
Skåne utgör endast ca 1 procent av Sveriges yta men motsvarar ca 16 procent 
av Sveriges jordbruksmark och står för nära 40-70 procent av landets 
totalskörd av de vanligaste grödorna.  I den nationella åkermarksgraderingen av 
jordbruksmark i landet var Skåne det enda länet med klass 8-10-jordar, och 
även om klassningen ger en fingervisning om jordens produktionsförmåga 
underskattar den i själva verket jordens produktionsvärde om man fokuserar på 
enbart graderingen eftersom den är gjord utifrån ett fåtal grödor där rätt sorts 
grödor och hantering kan väsentligt öka avkastningen”. 
 
Länsstyrelsen i Skåne har även i tidigare beslut ansett att skyddet för 
jordbruksmark är absolut. Beslut gällande bygglov på jordbruksmark i 
Simrishamns kommun. Vi vill även hänvisa till Jönköpings kommuns beslut 
tidigare i år att stoppa all byggnation på åkermark. 
 
Det är alltså inte bara vi som anser att jordbruksmarken bör skyddas mot 
exploatering. Jordbruksmark som tas ur produktion och exploateras kan inte 
återskapas och minskar därmed vår möjlighet att öka livsmedelsproduktionen 
och självförsörjningsgraden i Sverige. 
 
Kommentar: Synpunkten noteras. Detaljplanen förhåller sig till rådande lagstiftning avseende 
jordbruksmark. Konsekvenserna av att bygga på jordbruksmark beskrivs i detaljplanen och 
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Slutligen är det politiska beslut som avgör hur 
kommunens mark ska användas.    
 
Sammanfattning 
Man kan naturligtvis hänvisa till att det är ”bara” ca 48 hektar som tas i 
anspråk, men resonerar alla kommuner på samma sätt, som Ängelholms 
kommun, så rör det sig om tusentals hektar åker- och betesmark som tas ur 
produktion varje år. Detta överensstämmer inte med målsättningen att öka den 
svenska livsmedelsproduktionen och en ökad självförsörjningsgrad. Man ser 
inte att man är en del av helheten. För berörda livsmedelsproducenter kan varje 
hektar åkermark vara av stor betydelse, vilket har framkommit de senaste åren. 
Även Ängelholms kommun borde ta sitt ansvar och bevara den åkermark som 
finns inom kommunen och exploatera andra områden som i mindre 
utsträckning påverkar åker- och betesmarker i kommunen. Detaljplanen 
överensstämmer inte heller med kommunens Översiktsplan och den 
upprättade MKB:n för detaljplanen. 
 
Kommentar: Synpunkten noteras.   
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Den Goda Jorden, 2021-01-04 
Föreningen Den Goda Jorden motsätter sig exploateringen av fastigheten 
Kärra 1:9 av de skäl som anges nedan. 
 
Enligt Översiktsplan 2035 ska Ängelholms kommun vara försiktig med att 
bygga på åkermark, utöver de större utbyggnadsområden och 
utredningsområden för bostäder som översiktsplanen innehåller. 
Planförfattarna konstaterar i MKB:n till planförslaget för Kärra 
1:9 klart och entydigt att det saknas stöd i ÖP. För området gäller enligt 
Översiktsplan 2035 att det befintliga slättlandskapet ska bibehållas. Några skäl 
till avvikelsen från ÖP:n anges inte. Vidare framhålls i MKB:n: "En jämförelse 
med 8 alternativa lokaliseringar av verksamheten har tagits fram i en 
lokaliseringsutredning. Samtliga alternativa lokaliseringar har kommunen pekat 
ut som platser lämpliga för verksamhetsutbyggnad i Översiktsplan 2035."  
 
Lokaliseringsutredningen, som begränsar sig till en grov matris med minus- 
och plustecken är enligt föreningens bedömning alltför knapphändig för att 
uppfylla lagstiftningens krav. Lokaliseringsalternativ på annan mark än 
jordbruksmark saknas helt. 
 
Kommentar: Synpunkten noteras. Lokaliseringsutredningen har utgått från olika 
bedömningskriterier som är viktiga för den här typen av exploatering. Närhet till 
infrastruktur och trafiknoder är ett av de viktigaste kriterierna för att minska onödiga 
transportsträckor samt begränsa omgivningspåverkan i form av buller mm. Mark i 
anslutning till E6/E20 utgörs huvudsakligen av jordbruksmark, varav det är dessa 
alternativ som har jämförts med.   
 
Kommunen refererar i Miljökonsekvensbeskrivningen vidare till 3 kap. 4 § 
miljöbalken: "Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse 
eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga 
samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän 
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Denna 
bestämmelse ska kommunerna tillämpa vid planläggning och i ärenden om 
bygglov eller förhandsbesked enligt plan- och bygglagen." Någon tillämpning 
av lagrummet i detta ärende har däremot kommunen underlåtit att göra 
trots att det finns både förarbeten och domar både i Mark- och miljödomstolen 
och Mark- och miljööverdomstolen som ger vägledning. Som exempel kan 
nämnas, MÖD P 1188-17 och P 5876-18. I båda dessa fall har Mark-och 
miljööverdomstolen upphävt detaljplanerna. Skälen var att detaljplanen stred 
mot översiktsplanen. Det framgick inte heller av planbeskrivningen 
att behovet inte kunde tillgodoses på annan mark. Kommunen hade således 
inte visat att det inte fanns annan mark att ta i anspråk för att tillgodose 
behovet. 
 
Av det här aktuella planförslaget för Kärra 1:9 framgår 
- att detaljplaneförslaget strider mot översiktsplanen 
- att kommunen har konstaterat att marken utgör "brukningsvärd 
jordbruksmark" 
- att kommunen inte har visat att ett verksamhetsområde för lager och logistik 
på det aktuella området behövs för att tillgodose ett "väsentligt 
samhällsintresse" och 
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Kommentar: Planbeskrivningen redogör för varför ändamålet bedöms vara ett väsentligt 
samhällsintresse. 
 
- att MKB:n saknar en utredning av alternativa lokaliseringsmöjligheter för det 
planerade verksamhetsområdet, som på ett klargörande sätt belyser vilka för- 
och nackdelar som föreligger om annan mark än jordbruksmark tas i anspråk. 
 
Kommentar: Miljökonsekvensbeskrivningen innehåller en utredning av alternativa 
lokaliseringar med en motivering till varför vald placering inte går att tillgodose någon 
annanstans. 
 
- Trafikbelastningen är fortfarande inte tillfredsställande utredd. Enbart ett 
ytterligare vänster körfält räcker ej. En trafiklösning kommer troligen innebära 
att ännu mer jordbruksmark tas i anspråk samt att buller kommer vara störande 
ej enbart för de boende i området. 
 
Kommentar: En trafikutredning och en åtgärdsvalsstudie har genomförts där flera 
trafikåtgärder konstateras vara nödvändiga, bland annat en utbyggnad av 
cirkulationsplatsen 112/107 samt ombyggnad av Trafikplats Norra Varalöv. 
Utbyggnaden av trafikplatsen kan till stor del lösas inom fastigheten Kärra 1:9 och bedöms 
inte påverka omkringliggande jordbruksmark i någon större utsträckning.     
 
Föreningen Den Goda Jorden anser därför att detaljplaneförslaget inte är 
förenligt med reglerna om skydd för brukningsvärd jordbruksmark i 3 kap. 4 § 
miljöbalken. Föreningen som enligt 16 kap. 13 § miljöbalken har talerätt i 
planärenden, anser att det föreslagna verksamhetsområdet inte bör komma till 
stånd på den mark som planen anger. 
 
Kommentar: Detaljplanen har motiverat varför exploateringen bedöms tillgodose ett väsentligt 
samhällsintresse samt beskriver varför detta behov inte kan tillgodoses på ett tillfredställande 
sätt genom att annan mark tas i anspråk.  
 
Fastighetsägare till Norra Varalöv 8:5 m.fl., 2021-01-04 
Vi säger nej till detaljplanen!  
 
Med anledning av de planerade e-handelsbyggnaderna på del av Kärra 1 :9 i 
Norra Varalöv har vi som bedriver jordbruksverksamhet och bor i närområdet 
följande synpunkter.  
 
Landskapsbilden för hela området kommer att förändras/förstöras. Från att 
som nu ha ett öppet landskap kommer byggnaderna att bli de mest 
iögonfallande både för de som bor här och de som passerar på väg 112 och väg 
107.  
 
Redan idag är väg 112 och väg 107 hårt trafikerade. Dagligen uppstår köer vid 
rondell Erikslund. Eftersom E6 mellan Ängelholm och Helsingborg också är 
hårt belastad inträffar ofta olyckor vid Strövelstorp, Varalöv och Höja. 
Motortrafiken leds då om på väg 107 vilket innebär kilometerlånga köer. Att då 
öka trafiktrycket med ännu mer tung trafik kommer att innebära ännu mer 
försämrad framkomlighet. Den ökade trafiken innebär också ännu högre 
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utsläpp av C02 och luftföroreningar. Direkt skadligt för både människor, djur 
och växtlighet. Dessutom kommer bullernivån att höjas radikalt.  
 
Kommentar: En åtgärdsvalsstudie har genomförts där man har konstaterat att det på sikt 
finns ett behov av kapacitetshöjande åtgärder, bland annat en utbyggnad av 
cirkulationsplatsen 112/107 samt ombyggnad av Trafikplats Norra Varalöv. En 
bullerutredning har genomförts utifrån en framtida trafikprognos som visar att 
bullerriktvärdena för de befintliga bostäder som ligger i anslutning till planområdet inte 
överskrids.    
 
Åkermarken kring Norra Varalöv är utmärkt att odla både grönsaker och 
rotfrukter på. Redan idag odlas stora mängder potatis, lök, morötter, kål och 
bladgrönsaker. Istället för att hårdgöra fler ytor och förstöra jordbruksmark 
längs södra delen av väg 107 borde Ängelholms kommun uppmuntra fler att 
odla grönsaker som kan tillgodose behovet av närodlad mat. Med erfarenheten 
av pandemin, som vi just nu upplever, som satt fokus på behovet av att öka 
livsmedelsförsörjningen bör inte Ängelholms kommun förstöra ytterligare 
jordbruksmark som inte går att återställa.  
 
Kommentar: Konsekvenserna av att bygga på jordbruksmark tas bland annat upp i den 
miljökonsekvensbeskrivning som är framtagen i samband med detaljplanen. Slutligen är det 
politiska beslut som avgör hur kommunens mark ska användas.  
 
I Länsstyrelsens remissvar framgår att fler lokaliseringsmöjligheter borde 
diskuteras med angränsande kommuner. Vårt förslag är att Ängelholms 
kommun tar upp frågan med Familjen Helsingborg och undersöker 
möjligheten att placera e-handelsutbyggnaden på Sockerbruksområdet i 
Hasslarp. Järnvägen Helsingborg - Hässleholm gränsar till området och 
dessutom finns industrispår in på området. Transport på järnväg är ur miljö 
och klimatsynpunkt ett mycket bättre alternativ än transport med lastbil. 
 
Kommentar: Kommunen tar ställning till exploatering innanför kommunens gränser. Dock 
har en översiktlig översyn gjorts i tidigt skede för att studera behovet av mark för den här 
typen av ändamål i regionen. I översynen har åtgången och behov av detaljplanelagd mark för 
logistikverksamhet längs med E6 i Skåne studerats. Den indikerar att det finns en stor 
efterfrågan på den här typen av mark i detta geografiska läge, samt att det inte finns mark 
med planberedskap i aktuellt närområde för den här typen av verksamhetsområden. 

 
Fastighetsägare till Norra Varalöv 8:20, 2020-12-27 
Den redan överbelastade väg 107 kommer att belastas ytterligare. Vad finns det 
för lösning på detta? 
 
Kommentar: En trafikutredning är framtagen i samband med detaljplanen i syfte att 
uppskatta hur mycket trafik föreslagen exploatering beräknas alstra, samt hur ökningen 
kan påverka omkringliggande vägnät. En åtgärdsvalsstudie (ÅVS) har även tagits fram av 
Trafikverket, i samverkan med kommunen, för att utreda kapaciteten i Trafikplats Norra 
Varalöv och cirkulationsplatsen väg 112/107. ÅVS:en gör bedömningen att vid en 
exploatering krävs större åtgärder i Trafikplats och cirkulationsplats. Cirkulationsplatsen 
föreslås breddas till två körfält. Kostnader för åtgärderna ska avtalas innan detaljplanen 
antas. Trafikverket är väghållare för väg 107 och 112. Vad kommunen känner till 
planeras inga övriga åtgärder på väg 107. 
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Ausås-Strövelstorp Hushållnings Gille, 2021-01-04 
Ausås-Strövelstorp Hushållnings Gille säger nej till detaljplanen med 
nedanstående motivering.  
 
Jordbruksmarken på Kärra 1:9 är mycket lämplig för odling av grönsaker och 
rotfrukter samt bär och frukt inte minst med tanke på utmärkta möjligheter till 
konstbevattning. Nuvarande klassificering av jordbruksmark är från 1969 och 
kommer att ersättas av en ny. Jordbruksverket tillsammans med 
Naturvårdsverket, Länsstyrelserna och Boverket kommer att ge kommunerna 
vassare verktyg för värdering av jordbruksmark (se bilaga 1). Norr och söder 
om Kärra 1: 9 finns jordbruksmark som redan idag odlas med grönsaker och 
rotfrukter. Ängelholms södra grönsaksbälte sträcker sig från Vilhelmsfält till 
Strövelstorp. Om detaljplanen genomförs kommer trafiken att kraftigt öka och 
därmed avgaser och tungmetaller. Vilket innebär att odling av bladgrönsaker 
kommer att förbjudas av våra myndigheter.  
 
Detta innebär att betydligt större jordbruksareal än Kärra 1:9 (42 hektar) 
kommer att beröras. Med andra ord vår försörjning av livsmedel kommer 
kraftigt att reduceras.  
 
Erfarenheter från torkan 2018 och pandemin 2020 styrker ytterligare Gillets 
uppfattning att jordbruksmark ska bevaras. På kort sikt kan det verka enkelt att 
bygga på jordbruksmark, men på lång sikt är det förkastligt eftersom marken 
inte går att återställa. 
 
Kommentar: Synpunkten noteras. Konsekvenserna av att bygga på jordbruksmark tas bland 
annat upp i den miljökonsekvensbeskrivning som är framtagen i samband med detaljplanen. 
Slutligen är det politiska beslut som avgör hur kommunens mark ska användas.  
 
Fastighetsägare till Norra Varalöv 8:13, 2021-01-06 
Min första tanke när jag fick vetskapen att det planerades att bygga på Kärra är 
ju att det ligger ju en gammal tipp nere i hörnan där som kanske är lite känslig 
o bygga på. Men efter en viss fundering på klimatet och framtiden med ett 
växande behov av den maten vi behöver för att fortsätta med de vi nu gör 
tycker jag att det är ju helt galet att bygga på denna mark som kan producera 
mat i framtiden. Nu tänker jag på generationerna efter oss, både du som läser 
detta och jag som skriver detta klarar oss nog. Mitt förslag ligger några hundra 
meter västerut, bygg på den gamla tippen. Jag vet att mitt förslag får mycket 
motstånd, men varför ska Ängelholms gamla synder ligga där ute på den gamla 
tippen under ett lager jord som aldrig kan odlas. Man kan rensa upp tippen och 
sen bygga på den. Jorden blir kanske aldrig så ren så den blir odlingsbar men 
ett hus kan det stå på den. Jag vet att det inte är lika enkelt och billigt som att 
bygga på tilltänkt mark. Hur mycket ligger där i den tippen från de större 
Ängelholmsföretagen som byggt upp Ängelholm?  
 
Kommentar: Planenheten har tillsammans med Miljöenheten försökt lokalisera den tipp som 
beskrivs ovan utan framgång. Dock är det troligen olämpligt att bygga ovanpå en deponi och 
mycket kostsamt att sanera. Att börja gräva i en deponi kan även utgöra en risk och få 
konsekvenser på omgivningen, till exempel att lakvatten sprids. Det bedöms därför inte som 
lämpligt att förlägga ett stort verksamhetsområde på sådan mark.  
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Trafiken 
Jag kollade lite på er trafikutredning, som jag förstår det så är ju trafikökningen 
rätt anmärkningsvärd på väg 107 in mot Ängelholm. Sen undrar jag hur många 
bilar ni räknar med att det kommer gå på denna vägen efter att Fridhem 
området, ishallen byggts ut och andra förekommande byggen på södra området 
i Ängelholm är utbyggt? Vad har ni för plan på väg 107? Ska den breddas? 
Kommer hastigheten ändras?   
 
Kommentar: Majoriteten av transporterna/tung trafik kommer att färdas norr eller söderut 
på E6/E20. Trafikökningen på väg 107 är huvudsakligen kopplad till de som kommer 
att arbeta på området och kan därför variera beroende på hur stor andel anställda som är 
bosatta i de södra delarna av Ängelholm och tar denna väg till och från arbetet. En 
detaljplan undersöker endast själva planförslagets påverkan på sin omgivning, 
trafikutredningen har därför fokus på planförslagets påverkan på vägnätet. Väg 107 är 
Trafikverkets väg vilket innebär att det är Trafikverket som beslutar vilka åtgärder som 
görs på vägen. Trafikverket har tagit fram en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) med syfte att utreda 
vilka åtgärder som behöver vidtas vid Trafikplats Norra Varalöv. Väg 107 norr om 
cirkulationsplatsen är dock inte inkluderad i denna studie.   

 
Landskapsbild 
Varför byggs flertalet nya industribyggnader i en svart o vit skala? Nu vet jag 
inte om ni har några restriktioner på färgsättningen men är det ingen som vågar 
o sätta färg på husen? En gammal färg som använt i Sverige under många år är 
rött med vita knutar. Beslut om att bygga finns det folk som tar men att det ska 
falla in i landskapsbilden är de ju så långt ifrån det kan komma. Ska det byggas 
så bygg med stil. Tegelbyggnad eller en träkåk hade sett trevligt ut. 
 
Kommentar: Ett gestaltningsprogram för detaljplanen behandlar frågan kring färgsättning av 
bebyggelsen. Färgskalan för fasaderna är tänkt att ha en variation i varma men diskreta 
kulörer som hämtar inspiration från äldre tiders jordbruks- och industribyggnader, så som 
rött, gult, grönt och grått i olika nyans. Programmet ska användas som stöd i 
bygglovsansökan. Anledningen till att färgsättning ofta görs i dämpade nyanser är för att 
minska påverkan på landskapsbilden. Stora lagerlokaler bedöms ofta inte vara ekonomiskt 
försvarbart att bygga i tegel eller trä då det är väldigt dyra byggnadsmaterial och tekniker. 
Däremot finns en bestämmelse som reglerar att särskild fokus ska finnas på byggnaders 
gestaltning mot väg 107.  
 
Planlösning 
Varför kan man inte effektivisera planlösningen? Bygga på 40 % är de inte till 
att slösa med marken? Det måste gå att bygga effektivare, de där med att 
lastbilarna ska få plats o svänga runt o backa till en utlastningsficka är ju samma 
som dom gjort i alla tider. Ja....Jag vet att det inte är enkelt men en riktig 
logistik, ställda krav på lastbilarna och en förbättrad av o på lastning. Ställ 
krav....de e de jag gör nu och de gör så vi kommer framåt och utvecklas. Tänk 
att stolt kunna visa upp ett helt nytt tänk av logistik som är miljöanpassad.  
Varför bygger man inte i fler plan under jorden? Dom som är där inne ser inte 
ljuset ändå.  
 
Kommentar: Exploateringsgraden är bestämd utifrån olika förutsättningar. I detaljplanen 
måste det till exempel säkerställas att markytor för dagvattenfördröjning, parkering och gator 
ska kunna inrymmas.  



   26 (44) 
 

  

Buller 
Jag var på ert informationsmöte på hotellet den 4 mars. Tyvärr kunde personen 
jag prata med hos er inte svara på om det kom till att finnas kyl transporter på 
området i framtiden. Lastbilarnas kylaggregat som står på rastplatsen vid 
hotellet är ett ljud som når mitt hus men tyvärr så är det inte direkt mätbart så 
för folk som inte vill höra det finns det ju inte. Så min oro är att det mäts högre 
ljud men inte dom låga störande ljuden. Kommer det göras något åt bullret 
från vägen för oss som bor nära vägen?  
 
Kommentar: Beroende på vad det är för verksamhet som etableras på området kan det 
förekomma kylbilar för livsmedel. För att undvika höga ljudnivåer från dieseldrivna kylaggregat 
är det viktigt att eventuella kylbilar ska kunna ansluta till eldrift, vilket ger avsevärt mycket 
lägre ljudnivå. Detaljplanen har en bestämmelse om att buller från verksamhetsområdet ska 
avskärmas med vall, plank eller byggnader så att riktvärdena inte överskrids mot angränsande 
befintliga bostäder. Kommunen har tillsyn vad gäller buller och en anmälan kan göras om det 
upplevs störande. Då startas en utredning och om bullerriktvärden överstigs så kan krav ställas 
på att åtgärder vidtas. Vad gäller buller från vägnätet så har en bullerutredning gjorts utifrån en 
framtida trafikprognos som visar att riktvärden för buller vid befintlig bebyggelse intill 
planområdet inte överskrids. I övrigt är det Trafikverket som är väghållare för väg 107 och 112 
vilket innebär att Trafikverket ansvarar för utbyggnad och underhåll. Om buller från vägen 
upplevs störande ska en anmälan göras till Trafikverket. 
 
Arbetsplatser 
1500-2000 arbetsplatser. Hur säker är en sån här prognos? Är det tillsvidare 
anställningar eller det är mest provanställningar?  
 
Kommentar: Prognosen är en uppskattning som är gjord genom att jämföra med tre 
liknande, relativt nyetablerade, verksamhetsområden. Ett i Sunnanå (Burlövs kommun), ett 
i Tostarp (Helsingborgs kommun) samt Boozt i Norra Varalöv. Utifrån denna jämförelse 
bedöms 1500-2000 arbetstillfällen vara rimligt. Typen av anställningsform har inte 
studerats men inom lagerarbete är det vanligt att en del av tjänsterna hyrs in från 
konsultföretag då verksamhetens aktivitet varier över säsongen. Att jämföra har Boozt cirka 
800 anställda, varav de flesta är tillsvidareanställda.  

 
Slutsats 
Jag vill inte att det byggs på den tilltänkta marken. Enkelt att bygga här men 
med en kortsiktig plan för framtiden. Jag förstår att det är enkelt och lockande 
med detta erbjudande, men ni har säkert någon som ni känner som ska leva lite 
längre än både dig och mig. Livet handlar inte bara om pengar och makt. Samt 
vill jag ha en utredning angående väg 107 mellan Erikslund och Ängelholm 
innan det byggs eftersom denna utredning endast anser detta byggnadsprojekt 
och inte innefattar Ängelholms södra utbyggnad. Jag vill se att det byggs på 
mark som inte kan odlas och om inte så har Ängelholm ett industri område 
(förslag 4) som kanske skulle utredas. 
 
Kommentar: En detaljplan undersöker främst själva planförslagets påverkan på sin 
omgivning. Trafikutredningen har därför fokus på planförslagets påverkan på 
omkringliggande vägnät och tar inte hänsyn till eventuella framtida projekt långt ifrån 
planområdet. Den typen av strategisk infrastrukturplanering är därför inte en fråga för 
detaljplanen. 
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En lokaliseringsutredning är genomförd med syfte att undersöka om vald lokalisering är bäst 
lämpad för föreslaget ändamål. Utredningen utgår ifrån olika bedömningskriterier som anses 
vara avgörande för exploateringen. Kriterier som närhet till infrastruktur (E6/E20, E4 och 
Trafikplats) och möjlighet till synergieffekter genom närhet till befintligt verksamhetsområde i 
Norra Varalöv är några som anses vara av stor vikt för ändamålet. Utgångspunkten har 
framförallt varit att jämföra med de områden som är utpekade för större 
verksamhetsområden i översiktsplanen. Utifrån dessa kriterier bedöms ändamålet inte 
kunna tillgodoses någon annanstans. Slutligen är det politiska beslut som avgör hur 
kommunens mark ska användas. 
 
Fastighetsägare till Norra Varalöv 35:1 m.fl., 2021-01-06  
Som fastighetsägare till bla Norra Varalöv 35:1, närboende till fastigheten 
Kärra 1:9, boende efter väg 107 samt ansvarsfulla samhällsmedborgare lämnar 
vi härmed våra synpunkter till samrådsredogörelsen och den föreslagna 
detaljplanen Kärra 1:9. 
 
Sammanfattningsvis är vår ståndpunkt att vi starkt motsätter oss den föreslagna 
detaljplanen och den exploatering som föreslås. De svar som redovisas i 
samrådsredogörelsens granskningshandlingar uppvisar endast mindre 
justeringar av den ursprungliga detaljplanen och medför inte någon 
förändring av våra tidigare synpunkter på detaljplanen för Kärra 1:9, Norra 
Varalöv. Vi bilägger våra tidigare inskickade synpunkter på detaljplanen från 
den 15 mars 2020 (bilaga 1). I samband med hänvisning till de kommentarer 
som avges i samrådsredogörelsen har vi angivit ”planenheten” som avgivare av 
dessa kommentarer. 
 
I samrådsredogörelsen (Dnr KS 2018/604 PL 08-0014 SBN 2019/158) sid 1-2 
finns en sammanställning i punktform över de frågor och synpunkter som 
huvudsakligen uppkom efter samrådsmötet. Vi undrar på vilken grund dessa 
uppräknade synpunkter bedöms som de huvudsakliga? Nämns dessa i flest 
antal yttranden eller är det de synpunkter som planenheten har lättast att 
bemöta? Sist i denna uppräkning kommer den mycket sammanfattade 
synpunkten: 
• Inte bra att bygga på jordbruksmark 
 
Kommentar: Punktlistan som redovisas på sidan 1-2 är inte en sammanfattning av alla 
yttranden som har inkommit under samrådstiden, utan den är en kort sammanfattning av de 
frågor och synpunkter som framkom på samrådsmötet den 4 mars 2020. Den är inte 
redovisad i kronologisk ordning och värderar inte de olika synpunkterna.  
 
Enligt vår mening är detta den mest väsentliga frågan i hela samrådet men 
lämnas ytterst lite utrymme och avfärdas med att det inte finns någon alternativ 
lokalisering och att planförslaget är samhällsekonomiskt fördelaktigt. 
Det hänvisas till en samhällsekonomisk analys som utförts enligt den sk ”cost 
benefit analysis” modellen. I denna modell försöker fördelar och kostnader 
uppskattas genom att väga in alla aspekter som kan räknas som vinster eller 
förluster skapade av projektet. Aspekterna värderas sedan i kronor. Analysen 
har inte studerat hur många arbetstillfällen detaljplanen kan medföra, detta är 
en uppskattning som är gjord av exploatören. Att beakta framtida fördelar och 
nackdelar samt att dessutom prissätta dessa torde vara behäftat med oerhörd 
svårighet och osäkerhet. Det är därför skrämmande att det med utgångspunkt 
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från den samhällsekonomiska analysen tvärsäkert dras slutsatsen att den 
föreslagna detaljplanen och exploatering av Kärra 1:9 är positiv ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv. Den enda fördelen men etableringen av e-
handels centrum är, vad vi förstår, ett väldigt osäkert antal arbetstillfällen. Ett 
antal arbetstillfällen som exploatören uppskattat och som man med diverse 
räknesnurror åsätter ett mycket högt värde. Jag betvivlar inte att de konsulter 
som upprättat den samhällsekonomiska analysen (på uppdrag av exploatören 
och kommunen) använder sig av vedertagna metoder. Det är inte heller så 
svårt att inse att beroende på vilka värden som matas in i modellen erhålls 
önskat resultat. Hur kan man åsätta ett ekonomiskt värde för de naturvärden 
som går förlorade? Eller den totala förbrukning av naturresurser som den 
bedrivna verksamheten ger upphov till? Nu tänker jag inte bara på de utsläpp 
som uppstår i Ängelholms kommun till följd av bl.a. ökade transporter utan 
även på de resurser som används för att producera alla de varor som kommer 
att hanteras på e-handelsområdet. Om man lyfter blicken lite utanför den 
kommunala sandlådan är det inte svårt att se att den samhällsekonomiska 
analysen är en produkt framtagen med syfte att presentera ett dokument som 
svart på vitt visar att exploateringen av Kärra 1:9 är lönsam. Vi måste ta ett 
större ansvar mot livsbetingelserna för framtida generationer än att bekvämt 
luta oss mot kalkylen i ett excelark när vi fattar beslut om irreversibel 
miljöförstörelse. 
 
Kommentar: Det är svårt att veta exakt hur många arbetstillfällen som kan komma att 
skapas av föreslagen etablering, dels då det ännu inte är känt vilka verksamheter som 
kommer att etableras på området. Uppskattningen är gjord genom att jämföra med tre 
liknande, relativt nyetablerade, verksamhetsområden. Utifrån denna jämförelse bedöms 
1500-2000 arbetstillfällen vara en rimlig uppskattning. Den samhällsekonomiska analysen 
har inte utrett något utan endast tagit del av allt underlag och relevanta utredningar som 
framtagits i samband med detaljplanen för att sedan, utifrån detta underlag, utföra en ”cost 
benefit anslysis”. Analysen drar inga tvärsäkra slutsatser utan betonar att det finns en del 
osäkra faktorer som kan påverka resultatet.  
 
Även i Länsstyrelsen synpunkter på planförslaget finns ett stort avsnitt under 
rubriken ”Länsstyrelsens rådgivning – Hushållning med mark”. Flertalet av de 
frågeställningar som tas upp i detta avsnitt lämnas obehandlade. Varför görs 
inte en regional bedömning av vilka behov av markanvändning som finns och 
hur dessa behov kan tillgodoses på ett sätt som minimerar miljömässigt 
negativa konsekvenser? I planförslaget framhäves vikten av att tillgodose 
regionens behov av arbetstillfällen. Således torde även bedömningen av den 
mest ändamålsenliga lokaliseringen av verksamheten göras på en regional nivå. 
 
Kommentar: Länsstyrelsens synpunkt bemöts i samrådsredogörelsen. En regional översyn har 
gjorts som visar att det finns ett behov av det ändamål som detaljplanen föreslår i regionen.  
 
I bla LRFs synpunkter tas frågan om livsmedelsstrategi och 
livsmedelsproduktion upp. Planenhetens kommentar är följande 
”livsmedelsstrategier och livsmedelsproduktion ur ett regionalt perspektiv är 
inte en fråga för detaljplanen utan ligger på en mer strategisk nivå”. Vi undrar 
var denna strategiska nivå kan befinna sig? Är det i Översiktsplanen 2035? 
(som nu omkullkastas). 
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Som kommentar till ett antal av synpunkterna om hushållning med 
jordbruksmark anges följande ”Det är kommunerna som är ansvariga för 
planering av hushållning med jordbruksmarken. Detta innebär att det slutligen 
är politiska beslut som avgör hur kommunens mark ska användas”. I de flesta 
fall är det rimligtvis önskvärt att beslut som avser företeelser inom kommunen 
fattas på kommunal nivå. Vad gäller hushållning av jordbruksmark verkar det 
dock som om våra lokala politiker inte är uppgiften mogen. Med hänsyn till 
hur den produktiva jordbruksmarken i Sverige kontinuerligt minskar beroende 
på framför allt exploatering, som beslutas på kommunal nivå, är det troligt att 
det kommunala självstyret kommer att begränsas på detta område. 
 
Kommentar: Detaljplanen förhåller sig till rådande lagstiftning avseende jordbruksmark. 
Konsekvenserna av att bygga på jordbruksmark beskrivs i detaljplanen och tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning. En avvägning mellan olika intressen behöver alltid göras och 
det är slutligen politiska beslut som avgör hur marken ska användas.  
 
Angående planarkitektens kommentarer till våra synpunkter på detaljplanen 
Kärra 1:9. 
 
1. Alternativ lokalisering- som kommentar till våra synpunkter på lokalisering 
hänvisas b.la. till synergieffekter till befintligt e-handelsområde i Norra Varalöv. 
Att hänvisa till synergieffekter med det redan befintliga e-handelsområdet är 
hårresande. Detta med hänsyn till hur det gick till vid etableringen av 
detsamma. Genom att föra tidigare markägare och närboende bakom ljuset fick 
man ett planförslag med småindustri godkänt. När området senare började 
bebyggas med något helt annat än vad som beskrevs i detaljplanen, dessutom 
utan godkänt bygglov, kördes de närboendes åsikter över totalt. Hur 
exploatören och kommunen gick skadelösa genom denna process är för oss 
helt obegripligt. Här anger kommunens plankontor en tidigare exploatering, 
som genomfördes på ett minst sagt ljusskyggt sätt, som ett argument för 
ytterligare exploatering. Det finns ett bra talesätt om att bara för att två gör fel 
så bli det inte mer rätt. 
 
Kommentar: En aspekt i vald lokalisering är de synergieffekter som kan uppstå genom att 
etablera nytt verksamhetsområde nära liknande verksamhet. Det finns dock många andra 
anledningar till varför platsen bedöms vara bäst lämpade för ändamålet, vilka redogörs för i 
lokaliseringsutredningen och i planbeskrivningen. Det är naturligtvis tråkigt om tidigare 
exploatering i området inte har gått helt rätt till, den här detaljplanen är dock ett annat 
ärende och kommunen är väldigt måna om att följa planprocessen och vara så transparanta 
som möjligt.   
 
2. Väsentligt samhällsintresse - kommentar från planenheten: ”Antalet 
arbetstillfällen har uppskattats genom att jämföra med olika referensområden 
som bedriver liknande verksamhet. Utifrån liknande verksamhetsområden 
bedöms mellan 1.500-2.000 arbetstillfällen vara en rimlig uppskattning vid fullt 
utbyggt område. Att ta hänsyn till automatisering och digitalisering är svårt då 
forskning visar att det råder skilda uppfattningar om hur detta kommer att 
påverka denna typ av verksamheter. Därför har detta inte beaktats i 
uppskattningen. Det är inte känt vilka typer av lager- och logistikverksamhet 
som kommer att etablera sig i området.” Utifrån denna kommentar kan vi bara 
dra slutsatsen att de 1.500-2.000 arbetstillfällen som ligger till grund för den 
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samhällsekonomiska analysen är helt ogrundade. Som planarkitekten själv 
uttrycker sig så är det inte känt vilka typer av lager- och logistikverksamhet som 
kommer att etablera sig i området. Det kan lika gärna bli en ytterst 
personalextensiv verksamhet. Vi undrar även vilka referensområden 
planenheten jämfört antalet uppskattade arbetstillfällen med? Är det 
heltidstjänster som avses med 1.500-2.000 arbetstillfällen? 
 
Kommentar: Tre liknande, relativt nyetablerade verksamhetsområden har används som 
jämförelse. Ett i Sunnanå (Burlövs kommun), ett i Tostarp (Helsingborgs kommun) samt 
Boozt i Norra Varalöv. Anställningsform har inte undersökts, men varierar sannolikt. En 
del personal är tillsvidareanställda direkt på företaget (t.ex. lager- och administrativ 
personal) medan en del personal tas in från konsultföretag. Detta då vissa verksamheter kan 
ha ett ojämnt behov av personal beroende på säsong. Som jämförelse har Boozt  en 
sammanlagd personalstyrka på 800 anställda (januari 2021), varav mestadels är 
tillsvidareanställda och en del deltidsanställda.  
 
3. Analys och kvantifiering av verksamhetens CO2 avtryck – Som kommentar 
på denna synpunkt finns samma kommentar som till en rad andra synpunkter 
och behandlar endast verksamhetens transporter. Det verkar som om 
innebörden av vår synpunkt inte nått fram till kommunens tjänstemän. Vi 
avser hela verksamhetens CO2 avtryck, inte endast transporternas, och hur 
detta förhåller sig till markens nuvarande användning. 
 
Kommentar: En samhällsekonomisk konsekvensanalys har, utifrån olika kostnader och 
nyttor kopplat till ökad produktion av varor och tjänster, förlorad livsmedelsproduktion, 
förändrat landskap och påverkan på landskapsknutna värden, samt påverkan från ökad 
transport, bedömt detaljplanens samhällsekonomiska lönsamhet. I denna bedömning har 
CO2 från trafik räknats in som en kostnad, även förlusten av naturvärden och 
ekosystemtjänster. En miljökonsekvensbeskrivning är även framtagen som undersöker 
detaljplanens påverkan utifrån olika aspekter, som exempelvis jordbruksmark, 
ekosystemtjänster och naturvärden. Detta bedöms vara tillräckliga analyser för att se vilka 
konsekvenser detaljplanen kommer att få på klimatet och sin omgivning. Att göra en mer 
fördjupad analys och kvantifiering av verksamhetens CO2 avtryck bedöms även vara svårt 
då det ännu är okänt vilken typ av verksamhet som kommer att etableras på området, något 
som sannolikt har en ganska stor påverkan på områdets CO2 avtryck.   
 
4. Inaktuella uppgifter och föråldrade bedömningskriterier- I denna synpunkt 
påtalar vi de inaktuella uppgifter som anges i MKB under rubriken ”areella 
näringar i nuläget”. Där anges att den brukade arealen jordbruksmark i 
Ängelholms kommun har minskat med 21,4 ha under åren 2011-2015, vilket 
kan anses försumbart. I Jordbruksverkets statistikdatabas (tillgängligt på 
Jordbruksverkets webbplats) kan man utläsa att arealen jordbruksmark i 
Ängelholms kommun minskat med 296 ha under de senaste fem åren 2015-
2019. Som kommentar anges från planenheten att analysen görs vart 5e år och 
rapporten för perioden 2016-2020 är därmed inte framtagen ännu. Vi hade 
faktiskt större förväntningar på kommunens tjänstemän/uppdragstagare vad 
gäller att ta fram aktuella och tillförlitliga uppgifter än så. En minskning av 
jordbruksarealen med 296 ha är kanske inte lika försumbart som en minskning 
med 21,4 ha. 
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Kommentar: Planenheten har varit inne på Jordbruksverkets statistikdatabas, samt varit i 
kontakt med Jordbruksverket, för att ta del av uppgifterna som anges i synpunkten ovan. 
Jordbruksverket informerar om att det som redovisas i statistikdatabasen endast är hur 
mycket mark som det har sökts stöd på under åren, alltså hur stor del av jordbruksmarken 
som har brukats. Arealen kan nämligen minska av olika anledningar – och den främsta 
anledningen enligt Jordbruksverket är på grund av att den inte brukas och tillslut växer igen. 
Det är heller inte alla som söker stöd för sin verksamhet, som exempelvis hästgårdar. 296 
hektar återspeglar således inte hur stor del av jordbruksmarken som faktiskt har minskat, 
utan visar stor del av jordburkasmarken som inte har använts. Planenheten har därför 
bedömt att Jordbruksverkets statistikdatabas är missvisande i frågan, och att det inte finns 
något aktuellare underlag än det som har använts i MKB:n. Hur stor del av 
jordbruksmarken som har minskat på grund av exploatering de senaste fem åren går först 
att se när Jordbruksverket publicerar rapporten för föregående femårsperiod. Jordbruksverket 
har meddelat kommunen att detta arbete har blivit försenat, och kommer av den orsaken inte 
att hinna inkluderas i MKB:n.  
 
5. Konsekvensernas relation till Nationella miljömål – Planens relation till 
målet ”ingen övergödning” – Här hänvisas i planenhetens kommentar till våra 
synpunkter att dagvatten kommer att renas och vattenkvaliteten i Vegeå 
kommer att påverkas positivt av att jordbruksverksamheten upphör på 
fastigheten. Hur de emissioner från verksamheten som inte fångas upp i 
dagvattnet kommer att påverka miljön finns inte kommenterat. 
 
Kommentar: Frågan om miljökvalitetsmålet ”ingen övergödning” har reviderats i 
miljökonsekvensbeskrivningen och planbeskrivningen. Miljökonsekvensbeskrivningen 
bedömer att detaljplanen medför minskat läckage av näringsämnen från jordbruksmark. 
Samtidigt innebär exploateringen ökad biltrafik vilket kan bidra till utsläpp av 
kväveoxider. Sammantagen bedöms därför detaljplanen inte bidra till att nå 
miljökvalitetsmålet ”ingen övergödning”. 
 
6. Konsekvens för befintlig näringsverksamhet och kringboende - Vi 
ifrågasätter hur närmiljön för de kringboende kommer att påverkas och vilken 
hänsyn som tagits till detta. I sista stycket i planenhetens kommentar kan 
följande utläsas: En landskapsbildsstudie och ett gestaltningsprogram har tagits 
fram för att mildra påverkan och störningar på omgivningen. Utifrån detta 
bedöms påverkan på omgivningen vara acceptabel. Vi undrar vem som gjort 
bedömningen av att påverkan på omgivningen är acceptabel? Knappast någon 
av de närmsta grannarna som får utsikten från sitt köksfönster i form av ett 
böljande slättlandskap utbytt mot en 36 m hög plåtlada. Kanske är det utifrån 
Stadshusets perspektiv som påverkan på omgivningen är acceptabel. 
 
Kommentar: Det finns en del lagstadgade aspekter enligt Plan- och bygglagen och 
Miljöbalken som måste tas hänsyn till vid upprättande av en detaljplan. Det kan exempelvis 
handla om att till gång till solljus, att föreskrivna bullerriktvärden inte ska överskridas samt 
andra aspekter kopplade till risk och hälsa. Utifrån dessa aspekter görs bedömningen att 
påverkan på omgivningen är acceptabel.   
 
7. Opartiskhet och demokrati - I denna synpunkt undrar vi hur det är förenligt 
med en demokratisk och opartisk process att kommunstyrelsens ordförande 
den 1a oktober 2019 skrivit under en viljeyttring till Kammarrätten i 
Jönköping. Viljeyttringen har lämnats i samband med överklagandet av avslag 



   32 (44) 
 

  

för det förvärvstillstånd som Quenswall Två AB sökt för Kärra 1:9. Av 
viljeyttringen framgår att kommunens inställning är att lämna ett positivt 
planbesked angående Kärra 1:9. Som kommentar till denna synpunkt anges 
”Den politiska viljeyttringen om skrevs kopplat till förvärvstillståndet är inte en 
fråga för detaljplanen. För den här typen av frågor kan du kontakta din lokala 
politiker.”. Vi förstår verkligen att kommunens tjänstemän inte kan uttala sig 
om detta förhållande. Vi vill bara belysa hur delar av kommunstyrelsen 
tjänstvilligt stödjer exploatörens planer. Det är inte vår uppfattning att det 
tillhör praxis att kommunstyrelsen avger liknande viljeyttringar för att stödja 
enskilda näringsidkares sak i domstol. Det skulle kunna uppfattas som om hela 
denna process är färgad av en utstakad arbetsgång där målet i förväg är 
fastställt av kommunens starke man i armkrok med exploatören. Med hänsyn 
till att det även är exploatören som betalar för samtliga utredningar som tagits 
fram i samband med detaljplanen är de slutsatser som kommit fram av dessa 
inte förvånande. 
 
Kommentar: Som tidigare framhållits är det praxis för en exploatör att bekosta samtliga 
utredningar som tas fram till en detaljplan. Utredningarna har tagits fram i dialog med 
kommunens tjänstepersoner och Planenheten har varit delaktig i att ta fram 
uppdragsbeskrivningar samt granskat alla utredningar.   
 
8. PM Omvärldsanalys- Del av visionsarbete för Ängelholm 2035. – I denna 
synpunkt undrar vi hur de riktlinjer som dras upp för en utvecklig av 
Ängelholm mot 2035 överensstämmer med detaljplanen för Kärra 1:9. Här 
målas bilden ut av hur kommunen skall attrahera unga och barnfamiljer att 
bosätta sig i Ängelholm genom att ha ett tydligare hållbarhetsperspektiv. Hur 
det kan finnas en ökad efterfrågan på lokala gröna näringar och att kommunen 
har ett ansvar att fungera som föredöme i hållbarhetsfrågor. Planenheten 
kommentar är att ”synpunkten noteras”. 
 
Kommentar: Frågan i synpunkten tolkades vara riktad till Ängelholms beslutsfattare då 
synpunkten löd ”Här ställer vi oss frågan om hur de politiker som ställer sig positiva till 
exploateringen av Kärra 1:9 anser att detta rimmar med en vision som framhåller hållbarhet 
som den främsta framtidstrenden och att kommunen skall fungera som föredöme i 
hållbarhetsfrågor??”. Frågor som är riktade till kommunens politiker kan tyvärr inte 
besvaras i en samrådsredogörelse eller i ett granskningsutlåtande. För att få svar på sådana 
frågor får man vända sig direkt till sina lokala politiker. En avvägning mellan olika 
intressen behöver alltid göras vid den här typen av exploatering och det är slutligen politiska 
beslut som avgör hur kommunens mark ska användas.  

 
Avslutningsvis kan vi bara konstatera att resultatet av samrådet blev enligt 
förväntan, en tummetott. Våra förhoppningar om att denna inlaga kommer att 
medföra någon skillnad är små. Lyckligtvis finns det instanser i dessa frågor 
som faktiskt har högre beslutanderätt än kommunens politiker. Vi har med stor 
tillförsikt sett hur frågan om livsmedelsförsörjning och skydd för 
brukningsvärd jordbruksmark lyfts upp på dagordningen på regional och 
nationell nivå. Genom att inte stirra sig blind på kortsiktiga möjliga 
ekonomiska fördelar utan våga fatta långsiktiga beslut som kräver mod och 
integritet är vi övertygade att Ängelholms kommun och dess invånare kan 
emotse framtiden med tillförsikt. 
Kommentar: Synpunkten noteras.  
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Fastighetsägare till Norra Varalöv 16:11, 2021-01-06 
 
Vi är fastighetsägare till fastigheten Norra Varalöv 16:11. 
 
Vi emotsätter oss en exploatering av området Kärra 1:9 som beskrivet i 
samrådssammanställningen den 201120. Syftet med exploateringen är att omvandla 61 Ha 
produktiv jordbruksmark till hårdgjord yta med lagerbyggnader. Jordbruksmark. De 
förändringar som är gjorda i samrådsmaterialet innebärande en marginell neddragning av 
tänkta hårdgjorda ytor förändrar ingenting i sak, det är fortfarande ca 60 Ha produktiv 
jordbruksmark av bästa svenska sort som tages i anspråk och blir oanvändbar som 
odlingsmark för all framtid. Livslängden på lagerbyggnaderna (plåtskjul) är kanske 20-25 år, 
vad händer sedan??? 
 
Kärra 1:9 är idag en fungerande jordbruksenhet om 61 Ha. Här odlas spannmål, växter och 
grönsaker m.m. och utgör en viktig del i att öka andelen närodlat. Sverige behöver ett 
bättre skydd av sin Jordbruksmark och landet har stort behov av att öka 
självförsörjningsgraden. Vi anser det förkastligt att hårdgöra produktiv åkermark och 
förstöra möjligheterna till odling för all framtid.  
 
Kommentar: Efter samrådet har planområdet minskats. I nuvarande förslag omfattar planområdet 48 
hektar, varav cirka 45 hektar utgörs av jordbruksmark. Det är svårt att sia om livslängd, hållbarhet och 
utveckling för området då samhället förändras och nya behov uppstår. Detaljplanen beaktar de 
lagstiftningar och skydd som finns gällande jordbruksmark. En avvägning mellan olika intressen behöver 
alltid göras och det är slutligen politiska beslut som avgör hur marken ska användas.  
 
Framtida trafiksituation 
Om den beskrivna exploateringen kommer till stånd resulterar det i en enorm ökning av 
trafiken i området. Redan idag efter utbyggnaden av det s.k Boozt lagret har trafiken nått 
en oacceptabel nivå och både trafikplats Norra Varalöv och rondellen in mot Ängelholm 
har otillräcklig kapacitet. Den planerade exploateringen beräknas i samrådet endast medföra 
viss ökning av trafiken, några siffror eller flöden finns inte presenterade, men det står klart 
att trafiksituationen måste få en lösning. 
 
Om man använder de angivna ytorna, vad gäller lagerbyggnader, ger detta en total 
lagervolym om ca 3.500 000 kubikmeter lager ( då är inte medräknat de lager som är hög-
lager dvs 36 meter höga). Omräknat i trafikflöden ger detta ca 2200 transporter med 18 
meterstrailer per dag, med lågt räknade omsättningshastigheter i lager samt en fyllnadsgrad 
på ca 75%. Detta innebär inte bara en oerhörd påfrestning på miljön, i form av ökande 
biltrafik, utan också enormt ökade kostnader för att klara denna ökning från dagens nivå. 
Till detta kommer alla persontransporter. Enligt Trafikanalys tillkommer dessutom ökade 
transporter på grund av dålig utnyttjandegrad av transporter vid E-Handel. 
 
Kommentar: Den trafikutredning som är framtagen i samband med detaljplanen har beräknat förväntad 
trafikalstring från området. Utredningen finns att tillgå på kommunens hemsida, men för tydlighetens skull 
har nu även siffrorna tillförts planbeskrivningen. Både kommunen och Trafikverket har granskat 
utredningen och bedömt resultaten som rimliga. En åtgärdsvalsstudie har även tagits fram av Trafikverket 
där kapaciteten i cirkulationsplatsen och trafikplatsen har undersökts. Kapacitetsproblem har identifierats 
och medfinansiering av åtgärder behöver avtalas om innan detaljplanen kan antas.       
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Sammantaget skulle en exploatering beskriven i detaljplanen medföra både en miljömässig 
och en trafikmässig ohållbar situation. Vad anpassningen av trafikplats och rondell innebär 
för kostnader för Ängelholms kommun anges inte. 
 
Kommentar: Under planprocessen har kapaciteten på omkringliggande vägnät undersökts och 
åtgärdsförslag tagits fram. Förhandlingar gällande medfinansiering av åtgärderna har därefter genomförts 
både med Trafikverket och exploatör. Frågor avseende kostnader och finansiering har därför varit okända 
för kommunen fram till att förhandlingarna slutfördes strax innan detaljplanens antagande.   
 
Vi emotsätter oss den föreslagna exploateringen. 
 
Kommentar: Synpunkten noteras.  
 
Fastighetsägare till Kärra 1:15 & Kärra 1:25, 2021-01-07 
Härmed lämnar jag mina åsikter angående detaljplan Kärra 1:9. I sammanfattningen står 
det: 
- Man ska mildra påverkan på landskapsbilden – att mitt i ett öppet renodlat 

jordbruksområde lägga stora och många lagerbyggnader gör att landskapsbilden enligt 
min mening förändras totalt. Går inte att återskapa. 
 

Kommentar: Föreslagen exploatering kommer att innebära en påverkan på, och  förändring av, 
landskapsbilden. Planförslaget har vidtagit åtgärder för att mildra denna påverkan. Exempelvis har ett 
gestaltningsprogram tagits fram som föreslår olika fasadmaterial och kulörer som ska harmonisera med 
landskapet. Detta program ska vara vägledande i bygglovsprocessen. Det finns även en bestämmelse på 
plankartan som reglerar att särskild hänsyn ska tas till omkringliggande landskap i norr och söder genom 
varsam gestaltning, ett lugnt uttryck och underordna sig landskapet i skala, färg, och material. Andra 
åtgärder som är reglerade på plankartan är att en vegetationsridå/trädplantering ska finnas i den södra 
plangränsen.  
 
- Områdets naturvärden ska så långt möjligt tas tillvara – att använda bästa åkermark där 

det går att odla i stort sett vad som helst och även finns möjlighet att bevattna är inte 
att värna om vår åkermark Se över om det finns område där det inte förstör lika 
mycket. I och utanför Ängelholms kommun. 
 

Kommentar: En naturvärdesinventering, som pekar ut vissa områden/objekt med högre naturvärden, har 
tagits fram för planområdet. I inventeringen bedöms inte åkermarken ha högt naturvärde. De objekt som 
bedöms ha högt eller påtagligt naturvärde bevaras i planförslaget. En lokaliseringsutredning är även 
genomförd. Lokaliseringsutredningen visar att vald lokalisering är den bäst lämpade för ändamålet utifrån 
olika bedömningskriterier som anses vara avgörande för exploateringen. Kriterier som närhet till 
infrastruktur (E6/E20, E4 och Trafikplats) och möjlighet till synergieffekter genom närhet till befintligt 
verksamhetsområde i Norra Varalöv är några som anses vara av stor vikt för ändamålet.  

 
- Minimera störning av omgivning – som boende på Kärra 1:25 förändras vårt 

närområde från att ha en vy över öppna fält och skog till att 30 meter ifrån oss vara 
omringade av stora lagerbyggnader. Svårt (omöjligt) att minimera. 

 
Kommentar: Det finns en del lagstadgade aspekter enligt Plan- och bygglagen och Miljöbalken som måste 
tas hänsyn till vid upprättande av en detaljplan. Det kan exempelvis handla om tillgång till solljus, att 
föreskrivna bullerriktvärden inte ska överskridas samt andra aspekter kopplade till risk och hälsa. 
Ambitionen att minimera störningar på omgivningen syftar framförallt till dessa aspekter. Exempel på 
anpassningsåtgärder som har vidtagits är att vegetationsstråk mellan ny och befintlig bebyggelse ska finnas, 
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placering av höglager och byggnadshöjder närmst befintlig bebyggelse, samt bestämmelser som regler att ljus 
och ljud inte ska vara störande eller överskrida gällande bullerriktvärden. Det finns även ett fokus på 
gestaltning av bebyggelsen, där ett gestaltningsprogram har tagits fram och olika utformningsbestämmelser 
finns i syfte att ny bebyggelse ska harmonisera med sin omgivning så långt möjligt.  
 
Om fornlämningar påträffas i samband med markarbeten ska Länsstyrelsen underrättas. 
Vem kontrollerar och har ansvar för att detta följs? 
 
Kommentar: En första arkeologisk utredning har tagits fram i samband med detaljplanen. Där 
identifierades olika utredningsobjekt som måste utredas vidare för att fastställa om det finns någon 
fornlämning och vilken typ av lämning det handlar om. Denna process bevakas av Länsstyrelsen och inget 
bygglov kan ges förrän den är slutförd. Om det utöver detta skulle påträffas en fornlämning under grävning 
eller annat arbete, ska arbetet omedelbart avbrytas till den del fornlämningen berörs. Den som leder arbetet 
ska omedelbart anmäla förhållandet till Länsstyrelsen. Det är således byggherren, byggarbetsledaren eller 
likande som säkerställer att detta följs. 
 
Ny in och utfart från Kärra 1:9 mot väg 107 har godkänts av vägverket. Söder om denna 
utfart finns ett backkrön som skymmer sikten väsentligt. Står inget om detta i rapporten. 
Ny placering av busshållplatser – även här är sikten skymd på grund av backkrönet. 
 
Kommentar: En trafikutredning har studerat lämplig placering för in- och utfart till området samt 
busshållplats. Placeringarna uppfyller kraven om fri sikt enligt Trafikverkets regler Vägar och gators 
utformning (VGU). Placering av anslutning till Trafikverkets vägar prövas enligt väglagen i ett senare 
skede genom en ansökan till Trafikverket, så i slutändan är det Trafikverket som godkänner 
anslutningen. Busshållplatsens läge är även avstämt med Skånetrafiken.  
 
Väg 21 – in och utfart till Erikslunds rastplats. Vid hög trafikbelastning blir det ofta köer 
och ibland kaos här. Vad är tänkt att göra här? 
 
Kommentar: En åtgärdsvalsstudie har genomförts där det har konstaterats att det på sikt finns ett behov 
av kapacitetshöjande åtgärder, bland annat en utbyggnad av cirkulationsplatsen 112/107 samt 
ombyggnad av Trafikplats Norra Varalöv. Utöver detta kommer mindre åtgärder, som sänkt hastighet på 
väg 112, på sikt att genomföras. Det är Trafikverket som är väghållare för väg 107 och 112 vilket innebär 
att det är Trafikverket som ansvarar för vägarnas utbyggnad och underhåll. 
 
Vi på Kärra 1:25 har vid vårt fågelbord en massa olika småfåglar. Bland annat Gulsparven 
som är skyddad. Över fälten flyger dagligen ett antal Röda Glador Även dessa är 
Skyddade. Till vår sorg så har (efter att man har byggt lagerlokaler på östra 
sidan av väg 107) alla tofsvipor försvunnit. Rapphönsen syns inte längre. Hararna kommer 
inte förbi staketen som är runt lagerbyggnaderna och blir ofta överkörda. Detta är säkert 
bara en liten del av vad som händer när vi förstör våra djur och växters miljöer och detta 
utan att de kan försvara sig. 
 
Kommentar: En naturvärdesinventering har tagits fram som både har identifierat värdefull natur och 
skyddade arter. För de skyddade arter som har identifierats har åtgärder vidtagits för att möjliggöra deras 
fortlevnad i och i anslutning till planområdet.  
 
Fastighetsägare till Kärra 1:15, 1:25 och 1:26, 2021-01-07  
Härmed lämnar jag mina åsikter angående detaljplanen Kärra1:9.  
I sammanfattningen står det: 
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Man skall mildra påverkan på landskapsbilden –  Att mitt i ett öppet renodlat 
jordbruksområde lägga STORA och många lagerbyggnader gör att landskapsbilden 
förändras totalt och går inte att återskapas. 
 
Kommentar: Detaljplanen beskriver att påverkan på landskapsbilden kommer att bli stor. Syftet med 
skrivningen är att betona vikten av att förslaget ska anpassas utifrån sin omgivning och landskapet. Olika 
åtgärder har vidtagits för att mildra påverkan, så som vegetationsridåer, placering av höglager samt 
utformningsbestämmelser som reglerar att ny bebyggelse ska harmonisera med landskapet i material och 
färgsättning.     
 
"Områdets naturvärden skall så långt det är möjligt tas tillvara." – Att använda bästa 
åkermark där det går att odla i stort sett vad som helst o även går att bevattna 
är inte att värna om vår åkermark. Se över om det finns andra område där det inte förstör 
lika mycket både i och utanför Ängelholms kommun.    
 
Kommentar: Syftet med skrivningen är att utifrån detaljplanens ändamål, som är att möjliggöra för ett nytt 
verksamhetsområde, så långt möjligt tillvarata befintliga naturvärden. Enligt genomförd 
naturvärdesinventering har jordbruksmark inga större naturvärden. De objekt som bedöms hysa höga 
naturvärden, som skogsdungen och den biotopskuddade trädallén, har bevarats i detaljplanen.    
 
"Minimera störning av omgivningen" – Som boende på Kärra 1:15 1:25 1:26 förändras vårt 
närområde väsentligt! Från att ha en vy över öppna fält och skog till att 30 m ifrån oss 
vara omringade av STORA lagerbyggnader, är omöjligt att minimera. 
 
Kommentar: Det finns en del lagstadgade aspekter enligt Plan- och bygglagen och Miljöbalken som måste 
tas hänsyn till vid upprättande av en detaljplan. Det kan exempelvis handla om tillgång till solljus, att 
föreskrivna bullerriktvärden inte ska överskridas samt andra aspekter kopplade till risk och hälsa. 
Ambitionen att minimera störningar på omgivningen syftar framförallt till dessa aspekter. Flertalet 
anpassningsåtgärder har vidtagits för att göra påverkan mindre, exempelvis att vegetationsstråk mellan ny 
och befintlig bebyggelse ska finnas, placering av höglager och lägre byggnadshöjder närmst befintlig 
bebyggelse, samt bestämmelser som regler att ljus och ljud inte ska vara störande eller överskrida gällande 
bullerriktvärden. Det finns även ett fokus på gestaltning av bebyggelsen, där ett gestaltningsprogram har 
tagits fram och olika utformningsbestämmelser finns i syfte att ny bebyggelse ska harmonisera med sin 
omgivning så långt möjligt.  
 
"Närmast angränsande bostadsbebyggelse, är dock höjden något lägre. – Vad innebär 
"något lägre" i meter? Var på byggnaden räknas höjden i förhållande till marknivån, lägsta-
högsta-mitt på? Hur lång får en fasad vara? 
 
Kommentar: I planbeskrivningen redogörs det under avsnittet ”byggnadshöjder” att, i zoner om 30 meter 
vid angränsande befintlig bostadsbebyggelse i nordväst och sydost, gäller en högsta byggnadshöjd om 8 meter, 
en totalhöjd om 14 meter samt en största takvinkel. Detta innebär att takfoten på byggnaderna mot 
bostäderna högst får vara 8 meter, och att taket sedan kan slutta uppåt bort från bostäderna. På så sätt 
blir byggnadshöjden lägre mot bostäderna vilket gör att upplevelsen av byggnadernas storlek minskar.    
 
Ny in och utfart från Kärra 1:9 mot väg 107 har godkänts av vägverket. Söder om denna 
utfart finns ett backkrön som skymmer sikten väsentligt. Står inget om detta i rapporten. 
Enligt krav gällande VGU är det 5 meter från cykelbanans västra kant skall det säkerställas 
fri sikt på 165 meter, här har man gått ner till 125 meter, men backkrönet är fortfarande 
kvar. För fordon som kommer söderifrån och som inte alltid (sällan) håller 70 km , så är 
125 meter fri sikt väldigt kort. 
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Kommentar: En trafikutredning har studerat lämplig placering för in- och utfart till området. 
Placeringarna uppfyller kraven om fri sikt enligt Trafikverkets regler Vägar och gators utformning 
(VGU). Placering av anslutning till Trafikverkets vägar prövas enligt väglagen i ett senare skede genom en 
ansökan till Trafikverket, så i slutändan är det Trafikverket som godkänner anslutningen.  
 
" Buller och störningar" – Ljudet från väg 107 har ökat betydligt sen lagerlokalerna på den 
östra sidan har uppförts, ljudet studsar i plåtväggen och tillbaks. Även lastning och lossning 
mellan ca 22-06 , upplevs som störande. Troligtvis kommer detta att öka om Kärra 1:9 
bebyggs.  
 
Kommentar: En bullerutredning är genomförd som visar att exploateringen troligen kommer att leda till 
ökade bullernivåer på väg 107. Ökningen beräknas dock inte medföra att riktvärdet för buller överskrids 
och därför planeras inga åtgärder. Även industribuller har undersökts. Tanken är att nya byggnader ska 
placeras på ett sådant sätt att de fungerar som avskärmning för befintliga bostäder (lasting och lossning 
sker således vänt bort från befintliga bostäder). Vid en sådan placering klaras riktvärden för industribuller 
med god marginal. Planområdet byggs troligen ut i etapper vilket gör att det kan krävas tillfälligt 
bullerplank eller vall vid vissa punkter. Genom ett villkorat startbesked reglerar detaljplanen att detta 
säkerställs och följs upp under bygglovet.  
 
I planbeskrivningen står inget om en igenlagd bäck som börjar på andra sidan om 
motorvägen och mynnar ut i Vegeå. "Bäcken" tar hand om dagvatten från fastigheterna 
Kärra 1:15, 1:16, 1:23, 1:25, 1:26, en del av väg 107 + cykelvägen. 
 
Kommentar: Dagvattenutredningen har undersökt vilka rinnvägar som finns, både inom och utanför 
planområdet, för att få en uppfattning kring hur vattnet rinner och hur det ska hanteras. I denna utredning 
har delavrinningsområden från öst (Kärra 1:15, 1:16, 1:23, 1:25, 1:26 samt väg 107) inkluderats.  
 
Fastighetsägare till Kärra 1:2 m.fl., 2021-01-07 
Som fastighetsgranne till den planerade nybyggnationen motsätter jag mig vidare 
exploatering. Det reviderade material som nu finns för granskning visar fortfarande inte att 
det är en bra idé att bebygga Kärra 1:9, även om det är positivt att marken som ska 
exploaterats har minskat. Följande är min argumentation: 
 
Den samhällsekonomiska analysen som Ängelholms kommun lutar sig mot är tämligen 
intetsägande. När en kostnads-nyttoanalys genomförs förstår var och en att det från början 
är givet att en handelspark slår jordbruk varje dag i form av ökade skatteintäkter nationellt 
och bidrag till BNP. Men då kommunen har ett planmonopol och får göra vad man vill 
med sin mark är det väl egentligen mer intressant att se hur detta förslag påverkar 
Ängelholms kommun och dess invånare. Hur har det redan befintliga E-handelsparken 
bidragit till kommunen är väl en bra utgångspunkt? Är det fler som använder cykelvägen 
längs 107:an? Har fler personer i Ängelholms kommun fått jobb? Har skatteintäkterna 
ökat? Det är väl denna typ av frågor som är relevanta och inte enbart leva på 
förhoppningen om att 1500-2000 jobb ska skapas. Att heller inte bemöta frågan om att det 
kanske är orimligt att så nya jobb tillkommer p.g.a. automatisering och robotisering är 
svagt. Forskningen må säga olika och nya arbeten kommer absolut skapas p.g.a. 
automatiseringen, men frågan är om det är arbeten som kommer hamna i Ängelholm eller 
om en dataingenjör kan övervaka anläggningen från vilken stad som helst i världen. 
Således är frågan vad den egentliga nyttan för Ängelholm som kommun är och är det värt i 
relation till att förstöra det öppna slättlandskapet, förstöra kommunens naturvärden och 
inte ta hänsyn till att jordbruket är en nationell angelägenhet? Om Ängelholms kommun vill 
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bidra till statens övergripande intäkter och BNP tror jag det finns bättre platser i andra 
kommuner att placera en e-handelsplats på. 
 
Kommentar: Den undersökning som är gjord i den samhällsekonomiska analysen bedöms i detta skede 
vara tillräcklig för att kunna bedöma den samhällsekonomiska nyttan för Ängelholms kommun och 
regionen i stort.  
 
Gällande lokaliseringen tas inte mycket hänsyn till att föreslaget alternativ endast bidrar till 
ökad vägtrafik, både privattrafik för arbetarna och godstransportörer, på en redan 
trafikintensiv plats. Ängelholms kommun äger nu en flygplats som ligger i närheten till tåg. 
Mycket av det gods som till slut hamnar i E-handelslagret produceras utomlands- kanske en 
ökad möjlighet för flygplatsen att öka intäkterna? Närheten till järnväg bör vara intressant 
p.g.a. rådande klimatdebatt. Detta tas inte upp till beaktande, varför? Marken vid 
flygplatsen är för övrigt redan detaljplanerad så bygget skulle kunna komma i gång tidigare. 
Även om det kanske inte är samma bolag som är exploatör som äger alternativet vid 
flygplatsen så är det i alla fall inom samma koncern vilket onekligen skulle underlätta om 
viljan finns. Att också ta upp att det är privata ägare till andra lokaliseringsalternativ är lite 
märkligt, då Kärra 1:9 i dag är privatägt och förvärvstillstånd har ännu inte tillåtits. 
 
Kommentar: I Ängelholms kommun finns inte den järnvägsinfrastruktur som krävs för att hantera gods, 
därför har en lokalisering nära en järnvägsstation inte bedömts vara aktuell. Många av de alternativa 
lokaliseringarna omfattas av flera olika privata markägare, vilket gör det svårt att förvärva de stora ytor 
mark som ändamålet kräver.  
 
Att det har tagits fram ett gestaltningsprogram är positivt, men jag saknar helt perspektivet 
norrifrån. Det bor väl inte enbart människor som tittar på bygget söderifrån? Hur ska det 
se ut längs 112:an och vilka åtgärder tas där för att mildra intrycket av plåtlådor? Hur 
kommer kommunen att se till att exploatören följer gestaltningsprogrammet? Det finns 
ofta en stor skillnad på hur det ser ut på visionsbilder och hur det sedan blir i verkligheten. 
Dagens e-handelsområde ser mest ut som vilket industribygge som helst utan någon som 
helst anpassning till landskapet för att mildra intrycket och ett fåtal träd som står 
utplacerade här och där. Då hela slättlandskapet förändras kanske det finns utrymme att 
plantera ordentliga trädridåer så det i alla fall ser ut som en skog och inte plåtlådor- vilka 
krav kommer kommunen att ställa för att mildra intrycket av det förstörda slättlandskapet 
och vad händer om exploatören inte följer kraven? 
 
Kommentar: Det finns illustrationer i gestaltningsprogrammet som visar perspektiv även från den norra 
sidan. Detaljplanen har en bestämmelse om att ”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.” Hur byggnaderna kommer att utformas närmre är något 
som avgörs i bygglovsprocessen. I bygglovsansökan redovisar exploatören mer ingående hur byggnaden ska se 
ut. Som stöd för Bygglovsenheten finns nu gestaltningsprogrammet som visar vilken ambitionsnivå man har 
kommit överens om i detaljplanen. Vyn söderifrån bedöms vara något känsligare, främst på grund av 
Vegeå och att där finns en vandringled som används för rekreation. Därför reglerar detaljplanen att det 
ska finnas en vegetationsridå i den södra gränsen. Kraven om att vegetationsridå ska uppföras säkerställs i 
ett exploateringsavtal där exploatören förbinder sig att utföra/bekosta vissa genomförandeåtgärder.     
 
Fastighetsägare till Kärra 1:21, 2021-01-07 
Vi önskar framföra våra synpunkter gällande Kärra 1:9 och motsäger oss förslaget. 
Våra åsikter följer nedan. 
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1. Landskapsbild/stadsbild 
Vi anser att det är en omfattande förändring av den bild som ges av Ängelholm. Vem vill 
Ängelholm vara? En industristad? Eller vill vi behålla det naturnära och sommarturismen? 
Vi har en väldigt fin landskapsbild när man kommer av södra avfarten och välkomnar in i 
en vacker landskapsbyggd. Med industribyggnader i den omfattningen strider det mot 
översiktsplanen, där det ska vara slättlandskap fram till 2035, vilken är satt av kommunen. 
Parker som anläggs inne i området kommer att döljas utifrån av stora plåtbyggnader. 
 
Kommentar: Synpunkter noteras. Det finns olika visioner kring hur Ängelholms kommun 
kan utvecklas. Även om översiktsplanen inte pekar ut planområdet, så innehåller den även 
vissa ställningstaganden som går i linje med detaljplanens intention. Bland annat gällande 
vikten av att stärka näringslivet och etablera nya företag i kommunen, samt att 
tillkommande handel ska etableras vid befintliga handelsområden och att dessa ska stärkas. 
Översiktsplanen pekar ut flera stora områden på jordbruksmark i Norra Varalöv som 
lämpliga för nya särskilda verksamhetsområden, vilka också skulle få en påverkan på 
landskapsbilden från södra avfarten. Flertalet åtgärder har vidtagits för att mildra påverkan 
på landskapsbilden, så som gestaltningsbestämmelser avseende bl.a. material- och färgval 
samt trädplanteringar längst med plangräns.   
 
 2. Jordbruksmarken 
Marken är god åkermark idag och bör fortsätta att användas till närproduktion och 
spannmål. Väletablerad industri på denna mark kommer att göra den obrukbar för all 
framtid. Dessutom kommer industrin att innebära förhöjda luftföroreningar, hård 
trafikbelastning och ställer oss frågande hur vattendrag och motsvarande kommer att 
påverkas av hårdläggning av mark. 
 
Kommentar: Synpunkten noteras. Trafikbelastning och föreslagna åtgärder för att förbättra kapaciteten, 
samt hantering av dagvatten för att minimera påverkan på vattendrag, finns att läsa om i 
planbeskrivningen under avsnitten ”Gator och trafik”, ”Översvämningsrisk” och ”Dagvatten”. 
Detaljplanen med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning beskriver konsekvenserna av att ianspråkta 
jordbruksmark. En avvägning mellan olika intressen behöver alltid göras och det är slutligen politiska 
beslut som avgör hur marken ska användas.  

 
3. Infrastrukturen 
Trafikplats Varalöv är redan idag hårt belastad av yrkestrafik och pendlare. Den 
presenterade ombyggnaden av vägnätet anser inte vi kommer att vara tillräcklig för att 
tillgodose den trafik som industrin kräver och den befintliga trafiken. 
 
Kommentar: En åtgärdsvalsstudie (ÅVS), framtagen av Trafikverket, har undersökt den framtida 
kapaciteten utifrån en långsiktig trafikprognos, samt studerat hur kapaciteten kan förbättras genom olika 
åtgärder. De åtgärder som föreslås bedöms vara tillräckliga för att klara den ökade trafiken.   
 
4. Arbetstillfällen 
Ett argument som använd för att få bygga, är arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt. Detta 
ifrågasätter vi då vi vill veta hur det gynnar oss Ängelholmare. Hur stor procent kommer 
att vara skattebetalare i Ängelholm samt få en tillsvidare anställning? Det befintliga 
lagerområdet har inte uppfyllt dessa kriterier idag som vi förstår, så att det gynnar 
Ängelholm kommun. Var är siffrorna på att vi som Ängelholmsbor kommer att tjäna på 
detta? 
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Kommentar: Genom att jämföra med liknande nya verksamhetsområden har antalet arbetstillfällen från 
föreslagen exploatering uppskattats till 1500-2000. En jämförelse är t.ex. befintligt e-handelsområde 
(Boozt) har cirka 800 anställda (januari 2021). Hur dessa arbetstillfällen kommer att fördelas (var 
personalen kommer att vara bosatta) går inte att styra. Genomförd samhällsekonomiska analys bedömer 
dock att det sannolikt är en stor del som kommer att gå till arbetssökande i området kring Ängelholm och 
Helsingborg. Nyttan av ett väsentligt samhällsintresse kan även sträcka sig över kommunens gränser. 
 
5. Boendesituation 
Vår personliga påverkan på vår tomt och hem är alldeles för stor så som planen ser ut idag. 
Vi ifrågasätter starkt hur man kan anlägga så pass höga byggnader i närheten av boningshus 
när bebyggelsen har 60 hektar att anpassa sig till. Enligt ritningen idag kommer vi knappt 
att få sol på vår tomt under vinterhalvåret och mötas av höga plåtväggar utanför vår 
tomtgräns. Vi är medvetna om en byggnadsfriradie på 20 meter ifrån tomtgränsen, men 
anser inte att den är tillräcklig för att inte inskränka på vår naturvalda boendesituation. 
 
Kommentar: Detaljplanen medger som närmst bebyggelse 30 meter från tomtgräns. Denna byggnadsfria zon 
ska utgöras av en tät vegetationsridå med både buskar och träd för att dämpa intrycket av föreslagen ny 
bebyggelse. Utöver detta har anpassningar i byggnadshöjd gjorts i en zon om 30 meter för att minska 
upplevelsen närmst befintliga bostäder. Höglager (36 meter) tillåts som närmst placeras på ett avstånd över 
180 meter från tomtgräns. Utifrån de anpassningar och åtgärder som har vidtagits bedöms påverkan 
mildras. 
 
Sandåkra Samfällighetsförening, 2021-01-07 
Sandåkra Samfällighetsförening med ansvar för Elsa Anderssons väg anser att 
en byggnation på Kärra 1:9 negativt kommer att påverka de två utfarter som 
finns för Elsa Anderssons väg. Den redan överbelastade väg 107 kommer att 
belastas ytterligare. Dessutom kan man räkna med ett antal felkörningar och 
uppställning av lastbilar på vår enskilda väg vid utfarten till väg 112. Dessa 
påverkanden blir till hinder för de verksamheter och boende som är beroende 
av Elsa Anderssons väg. 
 
Kommentar: Trafikutredningen bedömer att en mycket liten andel av den beräknade ökade 
trafiken kommer att köra västerut på väg 112 förbi Elsa Anderssons väg. Majoriteten av 
trafiken kommer att ha E6/E20 som målpunkt. Det är även troligt att det kommer att 
införas ett vänstersvängförbud ut från planområdet på väg 112 då väg 112 är en funktionellt 
prioriterad väg vars framkomlighet inte får påverkas. Det bedöms heller inte vara troligt att 
lastbilstrafik felaktigt kommer att köra in på en smal landsväg som Elsa Anderssons väg. 
Att transporter parkerar olagligt är inget som kan förutsättas och är inte en fråga för 
detaljplanen.  
 
Vegeåns Fiskevårdsområde, 2021-01-07 
Som ordförande i Vegeåns fiskevårdsområde motsätter jag mig nybyggnation 
av E-handelslager på Kärra 1:9. Även om det är positivt att marken har 
minskats ner vid Vegeå så ser jag fortfarande risk för negativa konsekvenser för 
Vegeå och miljön runt ån. Följande är min argumentation: 
 
Det framställs som att Vegeå redan är i så dåligt skick att det spelar ingen roll 
om det fortsätter vara så, ”recipient för fastighetens dagvatten, Vege Å (sic!) 
har en dålig ekologisk potential utifrån kraftig näringspåverkan. Den kemiska 
statusen har klassificerats till uppnår ej god kemisk ytvattenstatus. Exklusive 
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kvicksilver bedöms den Kemiska statusen som god. Planområdet får inte bidra 
till försämrad status.”. Intentionen från kommunen bör väl vara att det ska bli 
bättre i Vegeå och inte bibehålla som det ser ut i dag? En exploatering hindrar 
all form av positiva åtgärder som görs för att förbättra ån, exempelvis all den 
omfattande lagtext som i dag finns för jord- och skogsbruket som hela tiden 
blir mer och mer omfattande. Att det är bättre med hårdgjorda ytor än 
jordbruk, som det nämns i underlaget, har jag svårt att finna trovärdigt. Det 
exploaterade området är fortfarande stort och kommer ha en negativ effekt på 
Vegeå. 
 
Kommentar: Detaljplanen ställer tydliga krav på fördröjning och rening av dagvattnet för att 
säkerställa att exploateringen inte påverkar åns status negativt. Samma reningskrav finns 
inte för nuvarande markanvändning.  

 
Fiskevårdsområdet självt och tillsammans med andra organisationer har under 
ett flertal år bidragit till att den biologiska mångfalden inom Vegeå ökat på ett 
positivt och påtagligt sätt. Exempel på detta är årlig utsättning i Vegeå av 
tusentals av den rödlistade och utrotningshotade ålen, vilket har skett 
tillsammans med Ålfonden. Andra exempel är de mycket stora belopp som 
finns nedgrävda i biotopförbättrande åtgärder inom lekområdena för lax och 
havsöring som skett genom åren. Bara under åren 2013–2016 investerades över 
en miljon kronor i ån tillsammans med Vegeås Vattendragsförbund, med hjälp 
av en donation från Findus i Bjuv. Under dessa år restaurerades över 6,5 km 
strömvatten. Sju nya fiskvägar förbi vandringshinder anlades. Totalt tretton 
biotopförbättrande projekt genomfördes dessa år i ån. 
 
Genom årlig inventering med elfiske vet vi att vi i dag även har lekande lax i 
Vegeå. Nedströms den föreslagna exploateringsarealen kännetecknas ån av 
höga å-slänter beväxta med mycket gammal ädellövskog där genomsnittsåldern 
på träden i många fall är mer än 150 år. Detta har medfört att större delen av å-
slänterna är biotopskyddade. Mynningsområdet några kilometer nedströms det 
förslagna exploateringsområdet är internationellt känt i ornitologiska 
sammanhang och är idag fågelskyddsområde. Området utgör även ett av de 
viktigaste lekområden för fisk inom Skäldervik-området, däribland som 
reproduktionsområde för havsöring. Nedströms exploateringsområdet finns 
många arter unika för kommunen, exempelvis havsörn, glada, kungsfiskare, 
fiskgjuse, utter och i mynningsområdet skärfläcka och knubbsäl. Alla beroende 
av god vattenkvalité då de alla är mer eller mindre beroende av ån som 
födokälla eller närmiljön till ån som skydd. 
 
Kommentar: Planområdet ligger cirka 500 meter från Vegeån och bedöms därför inte 
påverka djurlivet vid åns dalgång och slänter. Dagvattnet från området ska renas genom 
fördröjning och avskiljningsanordningar och kommer inte att påverka Vegeåns vattenkvalitet 
negativt.  
 
Redan i dag märks det en större erosion av å-slänterna p.g.a. större nederbörd 
och att åns vattennivå är mer volatil. Träd kan inte längre stå kvar till följd av 
att de spolas bort och ökat ljusinsläpp bidrar till ökad igenväxning av ån och 
försämrad vattenkvalité. Att hårdgöra ytor kommer med all sannolikhet att öka 
på volatiliteten av vattenståndet och även strömhastigheten vilket kommer att 
medföra negativa konsekvenser för Vegeå och dess natur. 
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Kommentar: Dagvattnet från fastigheten är tänkt att fördröjas via det befintliga 
dikningsföretagets ledningar och får inte släppa på mer vatten till ån än idag. Tvärtom har 
flödet strypts – från 1,2 liter/sekund per hektar till 0,9 liter/sekund per hektar för att 
säkerställa att exploateringen inte stör åns fauna och flora.   
 
Översvämningsrisken är fortfarande påtaglig och nämns flera gånger som en 
risk i underlaget. Recipient vid all form av översvämning är just Vegeå och 
underlaget lämnar inte en tillfredställande redogörelse för hur detta ska 
hanteras vid extrema skyfall, vilka blir mer och mer vanligt. 
 
Kommentar: Detaljplanen har tagit höjd för skyfall med 100-års återkomsttid, vilket är 
kravet enligt rådande lagstiftning. Den markyta som är mest översvämningskänslig 
plockades bort från planförslaget efter samrådet. De ytor som är avsatta för 
dagvattenhantering i plankartan är dimensionerade för att kunna hantera skyfall, samt att 
bräddning kan ske till en angränsande yta i sydväst.  
 

STÄLLNINGSTAGANDE 
Planhandlingarna kompletteras vad gäller: 
 Villkor om att startbesked inte får ges för ny byggnation förrän pumpstation har 

kommit till stånd införs i plankartan. Avsnittet om Vatten och avlopp justeras även i 
planbeskrivningen. 

 Ytor kopplat till identifierade trafikåtgärder avlägsnas från planområdet. Jämfört med 
granskningsförslaget minskas planområdet således något. Avsnittet om trafik i 
planbeskrivningen uppdateras utifrån de ändringar som görs i plankartan.   

 Krav på att marklov krävs för hårdgörning införs i plankartan.  
 Avsnittet om lokalisering kompletteras utifrån reviderad lokaliseringsutredning som nu 

inkluderar fler områden som inte är utpekade i kommunens översiktsplan.    
 Avsnittet om buller justeras utifrån reviderad bullerutredningen med maximal byggrätt 

och höjder. Villkor om att startbesked inte får ges för ny byggnation om bullerskydd i 
form av vall eller plank krävs, förrän erforderliga åtgärder har vidtagits, införs i 
plankartan.   

 Avsnittet om fornlämningar uppdateras utifrån senaste beslutet om att arkeologisk 
utredning Steg 2 och avgränsande arkeologisk förundersökning har beviljats av 
Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. 

 Utöver ovan ändringar görs mindre korrigeringar i plankartan:  
o Tidigare bestämmelse benämnd n1 ändrar beteckning till Träd1  
o Tidigare bestämmelse benämnd n6 ändrar beteckning till Träd2 
o Tidigare bestämmelse benämnd n3 ändrar beteckning till Fördröjning1 
o Bestämmelsen n2 ändrar beteckning till n1 
o Bestämmelsen n4 ändrar beteckning till n2 
o Bestämmelsen n5 ändrar beteckning till n3 
o Bestämmelsen n6 ändrar beteckning till n4 
o Bestämmelsen n7 ändrar beteckning till n5 
o E2 – Transformatorstation ska finnas ändras till Transformatorstation får finnas.  
o C1 – Centrum om högst 5 % av total byggnadsarea får finnas ändras till Centrum om högst 

5 % av total tillåten byggnadsarea får finnas. 
o Bestämmelsen om att högst 8 % av den totala byggnadsarean får uppgå till en högsta 

totalhöjd om 36 meter ändras till högst 8 % av den totala tillåtna byggnadsarean får uppgå 
till en högsta totalhöjd om 36 meter.  
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NAMNLISTA 
Följande har under samrådet inkommit med synpunkter som ej tillgodosetts: 
 Naturskyddsföreningen  
 Vegeåns Fiskevårdsområde 
 LRF  
 Den goda jorden  
 Ausås-Strövelstorps Hushållnings Gille  
 Centerpartiet  
 Miljöpartiet  
 Miljöpartiet & Liberalerna  
 Fastighetsägare till Strövelstorp 6:17  
 Fastighetsägare till Norra Varalöv 8:13  
 Fastighetsägare till Norra Varalöv 2:17  
 Fastighetsägare till Kärra 1:2 m.fl.  
 Fastighetsägare till Norra Varalöv 35:1 m.fl.  
 Fastighetsägare till Norra Varalöv 8:5 m.fl.  
 Fastighetsägare till Kärra 1:15, 1:25 & 1:26  
 Fastighetsägare till Kärra 1:21  
 Fastighetsägare till Norra Varalöv 16:11  
 Fastighetsägare till Kärra 1:6 & 1:7  
 Boende i Strövelstorp  
 Boende i Strövelstorp  
 Boende i Stora Hult  
 

Följande har under granskningen inkommit med synpunkter som ej tillgodosetts: 
 LRF 
 Naturskyddsföreningen 
 Ausås-Strövelstorp Hushållnings Gille 
 Centerpartiet  
 Miljöpartiet  
 Liberalerna  
 Fastighetsägare till Norra Varalöv 8:20 
 Boende i Kattarp 
 Fastighetsägare till Norra Varalöv 8:5 m.fl. 
 Fastighetsägare till Norra Varalöv 35:1 m.fl. 
 Fastighetsägare till Norra Varalöv 8:13  
 Fastighetsägare till Norra Varalöv 16:11 
 Den Goda Jorden 
 Sandåkra Samfällighetsförening 
 Vegeåns Fiskevårdsområde 
 Fastighetsägare till Kärra 1:15 och 1:25 
 Fastighetsägare till Kärra 1:15, 1:25 och 1:26  
 Fastighetsägare till Kärra 1:2 m.fl. 
 Fastighetsägare till Kärra 1:21 

BESVÄRSHÄNVISNING 
Följande sakägare har under samrådet/granskningen inkommit med synpunkter som ej 
tillgodosetts: 
 Naturskyddsföreningen 
 Vegeåns Fiskevårdsområde  
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 LRF  
 Den goda jorden  
 Ausås-Strövelstorps Hushållnings Gille 
 Fastighetsägare till Norra Varalöv 8:13  
 Fastighetsägare till Norra Varalöv 2:17  
 Fastighetsägare till Kärra 1:2 m.fl.  
 Fastighetsägare till Norra Varalöv 35:1 m.fl.  
 Fastighetsägare till Norra Varalöv 8:5 m.fl.  
 Fastighetsägare till Kärra 1:15, 1:25 & 1:26  
 Fastighetsägare till Kärra 1:21  
 Fastighetsägare till Norra Varalöv 16:11  
 Fastighetsägare till Kärra 1:6 & 1:7  
 Sandåkra Samfällighetsförening  
 Fastighetsägare till Norra Varalöv 8:20 
 
 

MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER 
Utlåtande har upprättats av planarkitekt Amelie Hillåker  
 
 
 
SAMHÄLLE/PLANENHETEN 
Ängelholm den 11 augusti 2021. 
 
 
Linda Svederberg    Amelie Hillåker  
Planchef   Planarkitekt                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Information om behandling av personuppgifter (GDPR) 
Som information vill vi upplysa om att personuppgifter som inkommer i ärendet behandlas 
endast i detta specifika planärende samt vid utlämnande av handlingar enligt 
offentlighetsprincipen. Den rättsliga grunden för behandlingen är myndighetsutövning enligt 
PBL. Källor: Till fastighetsförteckning är; fastighetsinformationsregistret (FIR), statens 
personadressregister (SPAR). Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig. Om du vill ha 
ytterligare information om hur dina personuppgifter används eller om du vill att dessa skall 
ändras är vi tacksamma för skriftligt besked om detta till Kommunstyrelsen, 262 80 Ängelholm. 
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Detaljplan för del av Kärra 1:9, Norra 
Varalöv, Ängelholms kommun  
 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
GRANSKNINGSHANDLING 

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS 
Ett förslag till detaljplan har varit utsänt på samråd 21 februari till och med 16 
mars 2020. Förslaget har hållits tillgängligt på www.engelholm.se, på 
Strövelstorps bibliotek, samt i stadshuset. Samrådet kungjordes i Nordvästra 
Skånes Tidningar 21 februari 2020.  

SAMRÅDSMÖTE 
Ett allmänt samrådsmöte för intresserade hölls 4 mars 2020. Mötet hölls i form av öppet 
hus där deltagarna kunde gå runt och titta på planscher, ställa frågor och komma med 
synpunkter. På plats fanns 4 tjänstepersoner, 10 politiker samt exploatör och arkitekt. 
Uppskattningsvis deltog cirka 20 personer från allmänheten på mötet. Samtliga 
uppmanades att skicka in sina synpunkter skriftligen. De frågor och synpunkter som 
uppkom var huvudsakligen: 
 Det är ingen märgelgrav, dammen grävdes av markägaren 1994. Vatten pumpas 

från Vegeå till dammen som sedan har använts för bevattning. Tidigare markägare 
menar att de groddjur som påträffats, salamander mm, kommer från Vegeå 
(eftersom att vattnet pumpas därifrån).   

 Trafiksituationen på väg 107 norr om cirkulationsplatsen. Här är det ganska mycket 
trafik redan idag, hur blir det med trafiksäkerheten när området är utbyggt och 
trafiken ökat? Är detta område med i ÅVS?   

 Cirkulationsplatsen är redan idag ansträngd vissa tider på dygnet.  
 Det finns en å/vattendrag i den södra delen av planområdet som förmodligen går 

ut i Vegeå. Där kommer eventuellt vatten från verksamhetsområdet i öst. 
 När vattennivån i Vegeå är hög så brukar det stå vatten i torvområdet.  
 Boende intill området tycker att skyddszonen om 20 meter är för liten.  
 Fastigheterna Kärra 1:21 och Kärra 1:25 är bekymrade över att de får en del skugga 

under vissa tidpunkter på året.  
 Kärra 1:25 är bekymrad över att infarten för lastbilar ligger så nära fastigheten och 

är oroad över ökade bullernivåer, framförallt på natten.  
 Många påpekar att det finns stort biologisk mångfald på fastigheten, exempelvis 

dovhjort, kanin, hare mm. Detta bl.a. pga att tomten gränsar till ett skogsområde i 
väst.  
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 Någon tycker att man ska reglera gestaltning bättre. Exempelvis bestämma vad det 
ska vara för fasadmaterial mm. Och man förstår inte vad sektioner om 50 meter 
innebär. 

 Någon tycker att MKB är otydlig vad gäller hur stor påverkan är på landsbilden. 
Bör framgå bättre i tabellen. 

 Inte bra att bygga på jordbruksmark.  

INKOMNA YTTRANDEN UNDER SAMRÅDET 
Yttranden utan erinran eller med tillstyrkan har inkommit från:  
 Klippans kommun, 2020-02-24 
 Swedegas, 2020-03-13 
 Weum Gas AB, 2020-02-28 
  Öresundskraft AB, 2020-03-13 
 
Yttranden med synpunkter eller frågor har inkommit från: 
 Trafikverket, 2020-03-05 
 Lantmäteriet, 2020-03-12 
 Luftfartsverket, 2020-03-01 
 Räddningstjänsten Skåne nordväst, 2020-02-26 
 Naturskyddsföreningen, 2020-03-15 
 Vegeås fiskevårdsområde, 2020-03-10 
 LRF, 2020-03-12 
 Ausås-Strövelstorps Hushållnings Gille, 2020-03-13 
 Centerpartiet, 2020-03-16 
 Postnord, 2020-02-28 
 E.ON Energidistribution AB, 2020-03-11 
 TeliaSonera Skanova Access AB, 2020-03-03 
 Fastighetsägare till Strövelstorp 6:17, 2020-03-16   
 Fastighetsägare till Norra Varalöv 8:13, 2020-03-09   
 Fastighetsägare till Norra Varalöv 2:17, 2020-03-05   
 Fastighetsägare till Kärra 1:2 m.fl., 2020-03-16 
 Fastighetsägare till Norra Varalöv 1:35 m.fl., 2020-03-15  
 Fastighetsägare till Norra Varalöv 8:5 m.fl., 2020-03-12  
 Fastighetsägare till Kärra 1:15, 1:25 & 1:26, 2020-03-15 
 Fastighetsägare till Kärra 1:21, 2020-03-14   
 Boende i Strövelstorp, 2020-03-16  
 Boende i Strövelstorp, 2020-03-16 
 Boende i Stora Hult, 2020-02-26  
 Miljöpartiet, 2020-03-17 
 Miljöpartiet & Liberalerna, 2020-03-17 
 Den goda jorden, 2020-03-17 
 Fastighetsägare till Kärra 1:6 & 1:7, 2020-03-17 
 Fastighetsägare till Norra Varalöv 16:11, 2020-03-17 

 
Yttranden med beviljad förlängd svarstid har inkommit från: 
 Länsstyrelsen, 2020-03-25 
 Region Skåne, 2020-03-19 
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Sent inkomna yttranden utan erinran eller med tillstyrkan har inkommit från: 
 Helsingborgs kommun, 2020-03-17 
 Försvarsmakten, 2020-03-18 
 

Inkomna yttranden redovisas och kommenteras nedan. 

MYNDIGHETER 
Länsstyrelsen, 2020-03-25 
Länsstyrelsens formella synpunkter 
Följande synpunkter har koppling till Länsstyrelsens prövningsgrunder enligt 
11 kap. plan- och bygglagen. 
 
Riksintressen 
Riksintresse Kommunikationer 3kap. 8 § MB 
Väg E6/E20 ingår i det av EU utpekade Trans-European Transport Network, 
TEN-T. Vägarna som ingår i TEN-T är av särskild internationell betydelse och 
utgör riksintresse för kommunikationer. Planområdet ligger i anslutning till 
E6/E20 samt i närheten av E4. Samtliga vägar är utpekade som 
riksintresseanläggningar för kommunikation enligt 3 kap. 8 § miljöbalken. 
Områden som är av riksintresse för kommunikationer ska skyddas mot 
åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av 
anläggningen. För riksintresse för kommunikation är särskilt funktionerna 
utpekade. 
 
Enligt genomförd trafikutredning påvisas betydande kapacitetsproblem i 
trafikplats Norra Varalöv om planområdet exploateras enligt förslaget. 
Trafikutredningen visar även på mindre kapacitetsproblem idag, men 
Länsstyrelsen delar inte kommunens bild av att vidare exploatering av 
planområdet inte skulle ha en påtaglig påverkan på kapacitetsbristerna i 
trafikplatsen. Kommunen måste därför i sitt planarbete visa vilka nödvändiga 
åtgärder som krävs, och att det finns plats/mark för att genomföra åtgärderna, 
för att säkerställa E6/E20 funktion. 
 
Kommentar: Efter samrådet är en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för trafikplatsen, 
cirkulationsplatsen och väg 112 färdigställd. Planbeskrivningen är kompletterad utifrån 
resultatet av denna studie. ÅVS:en föreslår lämpliga åtgärder som behöver vidtas. 
Detaljplanen kan inte reglera åtgärder som säkerställer E6/E20 funktion. Däremot kan 
ett avtal skrivas med Trafikverket för att fördela finansiering av nödvändiga åtgärder för 
Trafik- och cirkulationsplatsen. Ett sådant avtal behöver skrivas innan detaljplanen kan 
antas. Detta är avstämt med Trafikverket och förtydligat i planbeskrivningen.  
 
Trafikutredningen för detaljplanen har identifierat ett eventuellt framtida behov av att bygga 
ett vänstersvängfält österifrån på väg 112. Med anledning av att detta har fyra meter 
adderats till det byggnadsfria avståndet mot vägen.  

 
Risk för översvämning 
För delar av planområdet säkerställer inte planförslaget att bebyggelse 
lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet. Detta gäller framförallt det 
låglänta område som betecknas D på s 29 i planbeskrivningen. Länsstyrelsen 
bedömer att det kommer att krävas omfattande åtgärder i form av utfyllnader 
för att visa att denna del är lämplig för bebyggelse. Utfyllnader i lågpunkter 
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innebär att en ekosystemtjänst går förlorad för bl.a. flödesutjämning och 
vattenrening, vilket kan påverka omgivande områden negativt. Av planförslaget 
framgår att grundvattennivåerna ligger nära markytan. I planbeskrivningen 
föreslås ett antal åtgärder generellt för området såsom att planområdet ska 
höjdsättas och att lägsta golvhöjd bör tas fram för att undvika översvämning. 
Dessa åtgärder avspeglas inte på plankartan. Då område D har en marknivå 
som är lägre än 4 m är det inte orimligt att anta att översvämningar i Vegeån 
kan nå planområdet eller åtminstone begränsa bortledningen av vatten. 
Effekterna av översvämningspåverkan från Vegeån i ett tidsperspektiv som 
omfattar bebyggelsens förväntade livslängd behöver därför utredas för att visa 
att bebyggelsen är lokaliserad till mark som är lämpad för bebyggelse. 
 
Kommentar: På grund av den problematik som finns kring torvområdet (område D) har 
det tagits bort från planområdet. En zon med natur/dagvatten planläggs i plangräns till 
torvområdet. Torvområdet är istället tänkt att kunna användas som ett naturligt 
översvämningsområde om dagvattensystemet inom planområdet skulle bli överbelastat vid 
extrem nederbörd. Hela dammsystemet kan användas för utjämning innan bräddning kan 
ske till torvområdet.  
 
Miljökvalitetsnormer för vatten 
Länsstyrelsen delar inte kommunens bedömning om att planförslaget innebär 
en minskad påverkan på den ekologiska statusen i Vegeån utan ser ett behov av 
att påverkan på miljökvalitetsnormerna för vatten utreds vidare. Enligt 
planförslaget anges att dagvattnet kan avledas till Kärra dikningsföretag med en 
avrinning på 1,2 liter per sekund och hektar. Även om dagvattnet passerar 
dagvattenmagasin där viss sedimentering av partiklar kan ske så innebär 
föreslaget tömningsflöde en ökad påverkan från förorenat dagvatten på 
dikningsföretag och vattenförekomster nedströms. Det flöde som tillåts till 
dikningsföretaget är ett ungefärligt maxflöde från jordbruksmark som inträffar 
med en återkomsttid på ca 2 år. Planförslaget med hårdgjorda ytor och 
föreslagen dagvattenhantering kommer att innebära att frekvensen av ett 
sådant flöde kommer att öka, så att det sker flera gånger per år. Ett sådant 
utflöde kommer också att ske ofta under sommarhalvåret, något som flora och 
fauna, inte är anpassat till. Detta innebär stor risk för negativ påverkan på 
vattenförekomsten nedströms under en period när det biologiska livet är 
känsligt för stress till följd av hög vattentemperatur och låg vattenföring. De 
försiktighetsmått som föreslås för att rena dagvatten är inte tillräckliga för att 
hindra föroreningar som är vattenlösliga vid de flöden som uppkommer från 
hårdgjorda ytor. Länsstyrelsen bedömer därför att tömningsflödena från 
dagvattenmagasin måste strypas så att frekvensen av höga flöden från 
planområdet inte ökar. En bättre rening och flödesutjämning kan åstadkommas 
genom att ha utlopp på olika nivåer med olika dimensioner. Detta innebär att 
större ytor kan behöva avsättas för att ta hand om och rena dagvattnet. 
Planförslaget behöver därför kompletteras med en tydlig beskrivning samt 
reglering som säkerställer att det finns tillräckliga och lämpliga ytor för rening 
och flödesutjämning. 
 
Kommentar: Efter samrådet har planområdet minskat till ytan (från cirka 60 till 48 
ha) vilket innebär att det inte är lika stora ytor som kan bli hårdgjorda. 
Dagvattenutredningen har reviderats med beräkningar utifrån ett lägre flöde och en något 
mindre hårdgörningsgrad. Endast 70 % (istället för tidigare 75 %) av markytan inom 
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planområdet får nu hårdgöras. Dagvattnet föreslås nu avledas till Kärra dikningsföretag med 
ett flöde motsvarande naturlig avrinning om 0,9 liter per sekund per hektar, jämfört med 
tidigare flöde om 1,2 liter per sekund per hektar . Dagvattendammarnas storlek har 
anpassats utifrån nytt flöde på plankartan. I och med att flödet stryps ytterligare så blir det 
även längre uppehållstider i dammarna vilket förbättrar förutsättningar för sedimentering av 
partiklar i dammarna. Exploatör behöver även lämna in en anmälan om rening av 
dagvatten till kommunens miljöenhet minst 6 veckor innan arbetet påbörjas. Miljöenheten 
kan där ställa krav på att rening utförs på ett tillfredställande sätt. Det område som har 
plockats bort från planområdet (område D) kan istället användas för flödesutjämning vid 
skyfall. Med dessa ändringar bedömer kommunen att det i detaljplanen är säkerställt att det 
finns tillräckliga och lämpliga ytor för rening och flödesutjämning av dagvattnet. 
 
För den del av planområdet som betecknas D på sidan 29 i planbeskrivningen 
framgår att cirka 4500 m3 dagvatten behöver fördröjas. Planförslaget redovisar 
på svårigheter och att det finns olika alternativ, varav ett är pumpning upp till 
fördröjningsmagasin 2. För att kunna visa att miljökvalitetsnormerna kan följas 
behöver dagvattenlösningen preciseras och säkerställas för detta område, om 
bedömningen görs att marken är lämplig för bebyggelse. 
 
Kommentar: Område D har tagits bort från planområdet och planeras istället kunna 
användas som ett naturligt översvämningsområde om dagvattensystemet inom planområdet 
skulle bli överbelastat vid extrem nederbörd. Hela dammsystemet kan användas för 
utjämning innan bräddning kan ske till torvområdet. 
 
Av planhandlingarna framgår att en pumpstation för spillvatten behöver 
anläggas. Pumpstationen behöver säkerställas på plankartan för att visa att 
miljökvalitetsnormerna kan följas. 
 
Kommentar: En planbestämmelse om att pumpstation ska finnas är tillförd plankartan.    
 
Samordning mellan kommuner 
Länsstyrelsen bekräftar kommunens bedömning att samråda planförslaget med 
grannkommunerna eftersom området inte finns utpekat i kommunens 
översiktsplan. 
 
Buller 
Länsstyrelsen menar att handlingarna måste kompletteras i fråga om 
bullersituationen. Länsstyrelsen menar också att det av planbeskrivningen bör 
framgå vilka bullernivåer som beräknas uppstå till följd av ett genomförande av 
planen. Länsstyrelsen menar också att utformningen på föreslagna skydd 
behöver tydliggöras och preciseras.  
 
Länsstyrelsen menar vidare att kommunen bör tydliggöra i planbeskrivningen 
vilka riktvärden för omgivningsbuller som kommunens bedömning utgår ifrån 
när det gäller bullersituationen. 
 
Länsstyrelsen konstaterar att Trafikverket i sitt yttrande uppmärksammar 
kommunen på att det finns ytterligare invärden att förhålla sig till när det gäller 
trafiksiffror och att kommunen behöver analysera om de nya trafiksiffrorna 
påverkar den genomförda utredningen. 
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Kommentar: Bullerutredningen har uppdaterats utifrån de senaste trafiksiffrorna samt 
utifrån Trafikverkets senaste uppräkningstal (gällande från 2020-06-15), vilka redovisas i 
planbeskrivningen. Planbeskrivningen har förtydligats med vilka riktvärden för 
omgivningsbuller som utredningen har utgått från, samt vilka bullernivåer som beräknas 
uppstå. Den uppdaterade bullerutredningen visar att med en utformning enligt ny 
illustrationsplan så innehålls riktvärdena för industribuller vid samtliga bostäder med god 
marginal. Därför bedöms inte en precisering av bullerskydd vara nödvändigt. Vad gäller 
buller från vägtrafik så beräknas ljudnivån från trafiken öka med 2 - 3 dBA vid de 
närmaste bostäderna. Högst nivå blir det vid bostäderna i nordost där ljudnivån hamnar 1 
dBA under den nivå där skyddsåtgärder normalt brukar övervägas (65 dBA för äldre 
bebyggelse än 1997). Då riktvärdena inte överskrids görs bedömningen att inga 
bulleråtgärder för vägtrafik är nödvändiga.  
 
Risker- verksamheter 
Planförslaget medger i huvudsak användningen J, specificerat till lager, logistik 
och verksamheter, vilka av kommunen bedöms vara transportalstrande 
verksamheter. Länsstyrelsen efterlyser kommunens bedömning kring om 
föreslagen användning kan innebära etablering av verksamheter med annan typ 
av omgivningspåverkan/störningar än buller, besvärande ljus och trafikalstring. 
Länsstyrelsen efterfrågar vidare en samlad bedömning av den 
omgivningspåverkan som ett genomförande av detaljplanen innebär för 
intilliggande bostäder samt ett utvecklat resonemang kring bedömningen av 
vilket avstånd som är lämpligt till intilliggande bebyggelse. 
 
Kommentar: Den huvudsakligen användningen är industri preciserat till lager, logistik 
och kontor. Planbeskrivningen har kompletterats med ett avsnitt om omgivningspåverkan 
där resonemang kring riskavstånd och farlig verksamhet har tillförts. Farlig verksamhet är 
generellt tillstånds- och anmälningspliktig och utgår ifrån befintlig bebyggelse. Då det finns 
närliggande bostäder så styr och begränsar detta vilka verksamheter som tillåts. Utifrån de 
störande faktorer som har identifierats har ett skyddsavstånd om 30 meter bedömts vara 
lämpligt. Denna zon ska bestå av en tät vegetationsridå. Sammanfattningsvis, med vidtagna 
åtgärder, bedöms detaljplanens påverkan på omgivningen som acceptabel.  

 
Länsstyrelsens rådgivning 

 
Hushållning med mark 
Aktuell detaljplan utgör en omfattande utbyggnad i Norra Varalöv, som 
kommer att ske på oexploaterad mark. Det är en kommunal rättighet att 
planlägga mark- och vattenområden, men Länsstyrelsen vill påminna om de 
krav på avvägningar som är utpekade i 2 kap. PBL vad gäller hushållning med 
mark- och vatten. Avvägningarna ska också syfta till att följa nationella och 
regionala mål i detta avseende. Hushållning med Skånes mark-och 
vattenresurser och Hållbara transporter i Skåne är två av de fem största 
utmaningarna för miljöarbetet i länet (Skånska åtgärder för miljömålen, 
Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2016–2020, Länsstyrelsen 
Skåne 2016:16). 
 
Mot bakgrund av att det nu aktuella planförslaget inte har stöd i kommunens 
översiktsplan har kommunen gjort en jordbruksmarkanalys för att studera om 
planförslaget kan genomföras på annan plats genom att, utöver det nu aktuella 
planområdet, studera fyra alternativa lokaliseringar. Samtliga alternativ ligger på 
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jordbruksmark då kommunen menar att det är svårt att hitta andra placeringar 
för så ytkrävande verksamheter. De fyra områdena har helt eller delvis stöd i 
kommunens översiktsplan. Kommunens slutsats är att det valda alternativet är 
det mest lämpliga. Länsstyrelsen menar att kommunens bedömning av varför 
det valda alternativet är det mest lämpliga inte framgår tillräckligt tydligt av 
planbeskrivningen. Länsstyrelsen saknar också ett resonemang kring de valda 
alternativen, då det finns fler områden än dessa som finns utpekade för 
verksamhetsområden i kommunens översiktsplan. 
 
Enligt 3 kap. 4§ Miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för 
bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga 
samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän 
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. 
Kommunen gör bedömningen att föreslagen markanvändning inte kan 
tillgodoses på annan mark. Kommunen menar att den föreslagna 
exploateringen utgör ett väsentligt samhällsintresse, bland annat med 
hänvisning till att utbygganden skapar ett stort antal arbetsplatser inom ett 
rimligt avstånd till en stor mängd bostäder (Ängelholms tätort ligger ca 5 km 
från planområdet), att det finns större nyttor kopplade till en exploatering 
enligt detaljplanen än de kostnader som den innebär. Sammanfattningsvis gör 
kommunen bedömningen att tillskapandet av nya arbetstillfällen och en ökad 
sysselsättning kan ses som ett väsentligt samhällsintresse. 
 
För att motivera att en utbyggnad utgör ett väsentligt samhällsintresse menar 
Länsstyrelsen att det behövs en beskrivning och analys av behovet utifrån ett 
samhällsperspektiv. Länsstyrelsen saknar i planhandlingarna en analys av hur 
behovet för mark för denna typ av verksamheter ser ut, Länsstyrelsen menar 
att det även bör ställas i en regional kontext. Länsstyrelsen ställer sig vidare 
frågande till om avståndet till en större mängd bostäder i det här fallet kan ses 
som rimlig, Länsstyrelsen kan inte heller se att den aspekten vägts in när de 
alternativa lokaliseringarna studerats. 
 
Kommentar: Efter samrådet är en lokaliseringsutredning genomförd med syfte att 
undersöka om vald lokalisering är bäst lämpad för föreslaget ändamål. Utredningen utgår 
ifrån olika bedömningskriterier som anses vara avgörande för exploateringen. Kriterier som 
närhet till infrastruktur (E6/E20, E4 och Trafikplats) och möjlighet till synergieffekter 
genom närhet till befintligt verksamhetsområde i Norra Varalöv är några som anses vara av 
stor vikt för ändamålet. Utgångspunkten har framförallt varit att jämföra med de områden 
som är utpekade för större verksamhetsområden i översiktsplanen. Utifrån dessa kriterier 
bedöms vald lokalisering vara bäst lämpad för ändamålet.     
 
En översiktlig översyn har gjorts i tidigt skede för att studera behovet av mark för den här 
typen av ändamål i regionen. Översynen omfattar detaljplanelagd mark för 
logistikverksamhet längs med E6 i Skåne. Den visar att år 2015 fanns detaljplanelagd 
mark om cirka 370 hektar (både kommun- och privatägd). År 2019 fanns det cirka 110 
hektar mark kvar. Det här indikerar att det finns en stor efterfrågan på den här typen av 
mark i detta geografiska läge. Det är även en indikation på att det inte finns en så stor 
planberedskap för den här typen av verksamhetsområden.  
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Hållbara transporter 
Kommunen bedömer att en lokalisering av den typ av transportintensiv 
verksamhet som föreslås i detaljplanen, dvs lager, logistik och kontor, är 
lämpligt utifrån närheten till väg E6/E20. Av planhandlingarna framgår att för 
att göra kollektivtrafiken attraktiv för de som arbetar och besöker området 
föreslås en ny hållplats anläggas längs med väg 107. Samtidigt framgår det att 
det kommer att behövas ett stort antal parkeringsplatser inom området, bla för 
arbetsplatsparkering. Länsstyrelsen framhåller också att det är inte enbart 
handlar om hållplatsläge utan även om turtätheten för att kollektivtrafiken ska 
vara ett attraktivt alternativ jämfört med bilen. Länsstyrelsen menar att det inte 
är orimligt att anta att den föreslagna exploateringen till stor del kommer att 
vara bilberoende. Länsstyrelsen saknar en redovisning av vilka konsekvenser 
föreslagen exploatering får i förhållande till hållbara transporter/begränsad 
klimatpåverkan.  
 
Kommentar: Kommunen instämmer i att det finns en risk att pendling till nytt 
verksamhetsområde till stor del kommer att vara bilberoende. I framtagen ÅVS är en av 
åtgärderna att öka turtätheten för att göra pendling med kollektivtrafik mer attraktiv. 
Avtal, som bland annat kommer att behandla kostnad och ansvarsfördelning för denna 
åtgärd, ska skrivas med Trafikverket innan detaljplanen antas. Att samla verksamheter till 
samma plats bedöms vara fördelaktigt för att skapa bättre underlag för utökad 
kollektivtrafik. Ett resonemang om möjliga konsekvenser exploateringen kan få i 
förhållande till hållbara transporter/begränsad klimatpåverkan behandlas i MKB:n och 
utvecklas även i planbeskrivningen.  
 
Strategisk miljöbedömning 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning av vilka frågor som skulle kunna 
medföra betydande miljöpåverkan. Däremot menar Länsstyrelsen att 
konsekvenserna inte är tillräckligt utredda, det gäller t.ex. konsekvenser 
relaterat till översvämning och skyddade arter, se rubriken Risk för 
översvämning samt Artskydd. Länsstyrelsen konstaterar också att det finns 
åtgärder i miljökonsekvensbeskrivningen som föreslås som inte följts upp och 
säkerställts i tillräcklig utsträckning i planhandlingarna. 
 
Kommentar: Miljökonsekvensbeskrivningen är kompletterad utifrån Länsstyrelsens 
synpunkter och konsekvenser ang. översvämningsrisk och skyddade arter har utvecklats.  
Utifrån uppdaterade planhandlingar och MKB är bedömningen är att detaljplanen 
säkerställer och följer upp de åtgärder som är möjliga att följa upp inom ramen av 
detaljplanen. Se avsnitt om ”Uppföljning av miljökonsekvensbeskrivning” i 
planbeskrivningen.  

 
Information om biotopskydd, artskydd, fornlämningar och vattenverksamhet 

 
Biotopskydd 
Av planhandlingarna framgår att det finns en märgelgrav och en lindallé längs 
Helsingborgsvägen som omfattas av biotopskyddsbestämmelserna. Av flygfoto 
kan Länsstyrelsen även se att det finns ett dike i den norra delen av föreslaget 
planområde. Länsstyrelsen finner att även diket i den östra delen omfattas av 
biotopskyddsbestämmelserna. 
 
Kommentar: Under samrådet framkom det att dammen inte är någon märgelgrav utan 
en damm som grävdes av fastighetsägaren i syfte att användas för bevattning. Enligt 
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naturvårdsverkets vägledning så omfattas inte dammar som har anlagts för 
bevattningsändamål av biotopskydd. Efter dialog med Länsstyrelsen bedömer dock 
Länsstyrelsen att dammen ändå ska omfattas av skyddet med motiveringen att den inte har 
använts för bevattning under en längre tid. Efter samrådet har planområdet minskat och 
dammen lämnas utanför. Utifrån detta görs bedömningen att detaljplanen inte påverkar det 
biotopskyddade objektet.   
 
Kommunen instämmer i att bäcken i den norra delen av planområdet omfattas av 
biotopskydd och bäcken har därför inkluderats i naturvärdesinventeringen och 
planhandlingarna. Bäcken visar sig vid en fastighetsbestämning ligga utanför planområdet 
och bedöms inte påverkas av planförslaget. Efter dialog är kommunen och Länsstyrelsen 
överens om att diket i den östra delen som ligger mellan vägen och cykelbanan är till för att 
avvattna vägbana och omfattas därför inte av biotopskyddsbestämmelserna.  

 
Länsstyrelsen anser att det är angeläget att biotopskyddsområden får ett 
fullgott skydd inom planlagd mark så att biotopens värde kan bevaras i så stor 
utsträckning det är möjligt och att den fortsättningsvis kan fylla funktioner 
inom planområdet. I stället för att lägga lindallén och diket inom kvartersmark 
anser Länsstyrelsen att de bör läggas inom allmänplatsmark med 
planbestämmelsen NATUR. Observera att det avseende tex alléer, inte enbart 
är träden i allén som omfattas av biotopskyddet. Även markområdet kring 
träden, minst motsvarande omfånget av trädkronorna, omfattas. Därav bör 
bredden av området med planbestämmelsen NATUR minst motsvara 
diametern av trädkronorna. 
 
Kommentar: Kommunen anser inte att det ska finnas någon allmän platsmark inom 
planområdet. Anledningen till detta är att planområdet inte ingår i kommunens 
verksamhetsområde för dagvatten, samt att det inte ligger i samband med annat 
naturområde/allmän platsmark. Detta innebär att områdena inte är till för allmänheten 
utan endast till gagn för fastighetsägaren/exploatören. De biotopskyddade objekten 
uppmärksammas på plankartan och beskrivs i planbeskrivningen. Ett område kring 
trädallén, som motsvarar mer än omfånget av trädkronorna, planläggs med olika 
bestämmelser för att säkerställa bevarandet av allén. Då biotopskyddade objekt redan har 
ett skydd som bevakas av Länsstyrelsen, där dispens från biotopskyddet prövas enligt 
miljöbalken, anses detta vara tillräckligt för att skydda de biotopskyddade objekten.   
 
Länsstyrelsen får, om det finns särskilda skäl i det enskilda fallet, medge 
undantag från förbudet. Om särskilda skäl föreligger att medge dispens, kan 
kompensationsåtgärder som innebär att olika biotoper nyskapas i viss mån 
utgöra ersättning för den biotop som skadas av åtgärden. 
 
Länsstyrelsen vill erinra om att en dispensansökning bör göras tidigt i 
processen eftersom utfallet kan påverka detaljplanens utformning. 
 
Kommentar: En ansökan om dispens från två träd i biotopskyddad allé är inskickad 
och beviljad av Länsstyrelsen.  
 
Artskydd 
Länsstyrelsen anser att artskyddsfrågan inte är tillräckligt behandlad. Av 
planhandlingarna framgår att det finns fem arter som omfattas av skydd enligt 
artskyddförordningen. Den mindre vattensalamandern omnämns, men i övrigt 



   10 (69) 
 

  

saknas redogörelse för de skyddade arterna. Det framgår att man i stället för att 
ansöka om artskyddsdispens eventuellt ska anmäla skyddsåtgärder för samråd 
enligt 12 kap 6 § miljöbalken. 
 
Länsstyrelsen råder kommunen att komplettera kommande planhandlingar 
med tydlig redogörelse för hur respektive skyddad arts miljöer och fortlevnad 
påverkas och i vilken omfattning de kan komma att beröras av detaljplanens 
genomförande. Hur påverkan i så fall ser ut, vilka åtgärder som planeras att 
vidtas för att undvika skada och klargöra i de fall dispensprövning enligt 
artskyddsförordningen kommer att krävas eller alternativt om anmälan för 
skyddsåtgärder enligt 12 kap 6 § miljöbalken ska göras. 
 
Länsstyrelsen vill erinra om att artskyddet alltid gäller, även om en detaljplan 
har vunnit laga kraft. Kan inte dispens från artskyddet lämnas kan planen inte 
genomföras. I ett samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken får Länsstyrelsen 
besluta att den anmälningsskyldige ska vidta de försiktighetsåtgärder som 
behövs för att begränsa eller motverka skador på naturmiljön. Länsstyrelsen vill 
även erinra om att en dispensansökning eller ett samråd bör göras tidigt i 
processen eftersom utfallet kan påverka detaljplanens utformning. 
Länsstyrelsen anser även att det ska framgå av planhandlingarna att de aktuella 
arterna skyddas genom artskyddsförordningen samt att artskyddet alltid gäller, 
även inom områden som omfattas av detaljplan. 
 
Kommentar: En kompletterande utredning har tagits fram för att undersöka 
detaljplanens påverkan på skyddade arter och om några åtgärder behöver vidtas. Den 
generella bedömningen är att de skyddade arterna är talrika/relativt vanliga i regionen och 
att de lokala populationerna inte kommer att påverkas även om planområdet exploateras. 
En av arternas livsmiljö bedöms dock påverkas av planförslaget, men med föreslagna 
åtgärder bedöms det finnas goda förutsättningar för att dessa arter ska kunna främjas och 
fortleva inom och kring området. Efter dialog med Länsstyrelsen gör Länsstyrelsen samma 
bedömning som kommunen och bedömer att den lokala och regionala populationen av arten 
inte riskerar att påverkas annat än i begränsad omfattning, att artens bevarandestatus inte 
påverkas, och att artskyddsdispens inte krävs. En mer utförlig beskrivning av bedömd 
påverkan och lämpliga åtgärder har tillförts planbeskrivningen. 
 
Fornlämningar 
Arkeologisk utredning steg 1 är genomförd, denna visar att området uppvisar 
flertalet fornlämningar. Önskar kommunen gå vidare ska en begäran om 
arkeologisk utredning steg 2 och avgränsande arkeologisk förundersökning 
ställas till Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. 
 
Kommentar: En begäran om arkeologisk utredning steg 2 har ställts till Länsstyrelsens 
kulturmiljöenhet. Av det som framkommit i Steg 1 så har lämningar från boplats och 
bytomter identifierats. Denna typ av lämningar brukar inte vara så pass värdefulla att de 
behöver bevaras genom planläggning. 
 
Vattenverksamhet 
Om det krävs grundvattensänkningar bedömer Länsstyrelsen att det är en 
tillståndspliktig vattenverksamhet. Bortledning av grundvatten omfattas inte av 
bestämmelserna för anmälan om vattenverksamhet. 
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Kommentar: Synpunkten är noterad och en text om detta har tillförts planbeskrivningen.  
 
Råd om deponi 
Länsstyrelsen vill lyfta att deponins eventuella påverkan på omgivningen via 
grundvatten främst är en fråga för kommunens tillsynsmyndighet. 
Länsstyrelsen menar att detta bör framgå av planhandlingarna. 
 
Kommentar: Efter samrådet har deponin tagits bort och är inte längre inkluderad i 
planområdet. En text om att Miljöenheten i Ängelholms kommun är tillsynsmyndighet för 
eventuell påverkan på omgivningen via grundvatten har tillförts planbeskrivningen, samt att 
befintligt kontrollprogram bör finnas kvar fram till att markarbetena i närheten av deponin 
är klara.  
 
Råd om planteknik 
Länsstyrelsen ser positivt på egenskapsbestämmelsen n4 - Skogsliknande 
planteringar ska finnas. Länsstyrelsen ser att syftet med bestämmelsen skulle 
säkerställas bättre genom att planläggas som allmän plats för natur. 
 
Kommentar: Kommunen bedömer att det inte bör finnas någon allmän platsmark inom 
planområdet. Anledningen till detta är att planområdet inte ingår i kommunens 
verksamhetsområde för dagvatten, samt att det inte ligger i samband med annat 
naturområde/allmän platsmark. Området används inte heller av allmänheten i 
rekreationssyfte idag. Detta innebär att områdena inte är till för allmänheten utan endast till 
gagn för fastighetsägaren/exploatören. Planbestämmelserna om vegetationsridåer och 
trädplanteringar ska säkerställas i ett exploateringsavtal där exploatören förbinder sig att 
bekosta och genomföra de delar som behandlas i avtalet.  
 
Länsstyrelsens bedömning 
Länsstyrelsens samlade bedömning är att det finns frågor som inte är tillräckligt 
utredda avseende riksintresse för kommunikation, risk för översvämning, 
miljökvalitetsnormer för vatten, hälsa och säkerhet gällande buller och risker-
verksamheter varför planförslaget kan komma att prövas utifrån 11 kap. 10-
11§§ PBL. 
 
Kommentar: Efter samrådet har detaljplanen reviderats avseende riksintresse för 
kommunikation, risk för översvämning, miljökvalitetsnormer för vatten, hälsa och säkerhet 
gällande buller och risker-verksamheter.   
 
Lantmäteriet, 2020-03-12 
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2020-01-20) har 
följande noterats: 
 
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 
 
Plankarta 
Vid en snabb koll av äldre handlingar konstaterades följande: Inom 
planområdet ligger även fastigheten Kärra 1:14 som är tillkommen genom 
avsöndring, dvs dess fastighetsgränser är inte tillkommen i laga ordning och 
anses därmed oklara. Vid fastighetsbildning mot en oklar gräns kommer 
Lantmäteriet kräva att fastighetsbestämning sker för att möjliggöra tänkt 
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fastighetsbildning. Detta medför då även kostnader för fastighetsägarna vilket 
är viktigt att redovisa i planhandlingarna så det förstås av samtliga inblandade. 
Kärra 1:9 tillkom vid en hemmansklyvning och i kartan tillhörande denna akt 
finns det antydningar till att vägar genom området kan vara samfällda. Det är 
inget som registerkartan utvisar. Med tanke på kommande fastighetsbildning är 
det bra om det uppdagas redan nu både i plankarta och handlingar var 
eventuella samfälligheter är belägna. Samfälligheter kan sätta hinder för tänkt 
fastighetsbildning eller kan kräva att samfälligheten regleras. Detta kan betyda 
både ersättningskostnader till delägande fastigheter i samfälligheten samt 
förrättningskostnader som kan springa iväg. 
 
Lantmäteriet vill här påminna om att detaljplanen inte påverkas om gränsen 
visar sig ha ett annat läge. Risken med att planlägga utan att ha koll på gränsens 
rätta läge är att antingen en del av kvartersmarken ligger på grannfastigheten 
eller att det blir en remsa mellan den planlagda marken och fram till 
fastighetsgränsen. Om gränsen är osäker är det lämpligt att så snart som 
möjligt utreda gränsen och göra en gränsutvisning där man letar upp befintliga 
gränsmarkeringar. Visar sig gränsen vara juridiskt oklar krävs det en 
fastighetsbestämning för att bestämma dess läge. När gränsens läge är klarlagd 
kan därefter ev. anpassning av planen till fastighetsgränsens rätta läge göras.  
 
Kommentar: En fastighetsbestämning av Kärra 1:9 beställdes och registrerades som ett 
ärende hos Lantmäteriet den 14 mars 2019 och levererades slutligen i september 2020. 
Plankartans gränser har reviderats utifrån genomförd fastighetsbestämning.  
 
Utfartsförbud  
Planen visar utfartsförbud i plangräns mot allmän väg. Eftersom vägen är en 
allmän väg finns bestämmelser i Väglagen som reglerar utfartsfrågor, därför 
kan utfartsförbud i detaljplanen ej redovisas och bör därmed tas bort ur 
plankartan. På Boverkets hemsida finns mer information om detta. 
 
Kommentar: Det är vedertaget att lägga utfartsförbud i plangräns. Utfartsförbudet 
angränsar till gata (Trafikverkets vägar) vilket sannolikt kommer att förbli oförändrat. 
 
Planbeskrivning  
På sida 7 redovisas en karta med en röd streckad linje. Texten under kartan är 
felaktig eftersom planområdet innefattar även del av Kärra 1:14. 
 
Kommentar: Plankarta och en del övriga kartor har justerats utifrån gränser enligt 
genomförd fastighetsbestämning.  
 
Gemensamhetsanläggning  
Under rubriken Huvudmannaskap på sidan 33 står följande: 
Det enskilda huvudmannaskapet innebär att iordningställde, drift och underhåll 
av dagvattenanläggning bekostas av fastighetsägaren. Om fastigheten ska 
styckas av ligger ansvaret för allmän plats på fastighetsägarna gemensamt. Ofta 
inrättas en gemensamhetsanläggning som ansvarar för byggande och underhåll 
av de allmänna platserna. 
 
Kommentar: Eftersom huvudmannaskapet är enskilt för den allmänna platsen 
inom området bör gemensamhetsanläggning bildas för dess utförande, 
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underhåll och drift. Dvs inte bara för dagvattenanläggningen. Texten upplevs 
lite dubbeltydig då det står att en gemensamhetsanläggning ansvarar för 
byggande och dessförinnan står det att dagvattenanläggningen ska bekostas av 
fastighetsägaren. Viktigt att vara tydlig här. En anläggningsåtgärd hos 
Lantmäteriet är förenat med förrättningskostnader hos, vilket bör framgå som 
ekonomiska konsekvenser av genomförandet. Kostnaderna kommer att 
fördelas på de fastigheter som ska delat i gemensamhetsanläggningen. 
 
Kommentar: Det står inte att en gemensamhetsanläggning ansvarar för byggande utan att 
det ofta inrättas en sådan som ansvarar för de allmänna platserna. Detta är således endast 
ett förslag på en lämplig lösning gällande fördelning av ansvaret för allmänna ytor om det blir 
mer än en fastighetsägare. Texten har kompletterats med att om en gemensamhetsanläggning 
bildas är det förenat med förrättningskostnader hos Lantmäteriet.  
 
På samma sida står även följande: 
De allmänna ytorna med enskilt huvudmannaskap avses inte användas för 
allmänheten. Området har tidigare varit privat och har inte använts av 
allmänheten i exempelvis rekreaktiva syften. Området kommer fortsatt att vara 
privat och allmänhetens tillträde till platsen bedöms därför inte vara av någon 
större vikt. 
 
Kommentar: Det är missvisande att skriva att de allmänna ytorna inte är till för 
allmänheten. Antar att tanken bakom stycket är att allmän plats i planen inte är 
till för att ”alla som vill” ska få tillgång till området. Utan ett område utlagt som 
allmän plats med enskilt huvudmannaskap är till för och allmänna för de 
fastigheter som ingår inom planområdet. 
 
Kommentar: Texten om enskilt huvudmannaskap har förtydligats.  
 
Ansvarsfördelning  
Under denna rubrik nämns exploatören. Vem är exploatören? 
 
Kommentar: Vem som är exploatören har förtydligats.  
 
Ska exploateringsavtal tecknas?  
I planbeskrivningen anges att ett exploateringsavtal ska tecknas i senare skede. 
Det anges också olika åtgärder som exploatören ska bekosta samt på något 
ytterligare ställe anges åtgärder som exploatören ska ansvara för.  
 
Enligt 5 kap. 13 § 3 st. PBL ska kommunen, om avsikten är att ingå 
exploateringsavtal, redan i samrådsskedet redovisa avtalens huvudsakliga 
innehåll liksom konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med 
stöd av ett eller flera sådana avtal i planbeskrivningen. Lantmäteriet konstaterar 
att lagstiftaren har avsett att exploatörens samtliga åtaganden ska redovisas på 
en översiktlig nivå, men bedömer att handlingarna i dess nuvarande skick inte 
uppfyller lagens krav på redovisning och därför behöver kompletteras. 
Eftersom redovisningen inte är så tydlig som krävs finns det inte någon 
möjlighet för Lantmäteriet att utföra sin lagstadgade uppgift att i 
samrådsskedet lämna råd i de fall avtalsinnehållet förefaller strida mot reglerna i 
6 kap. 40-42 §§ PBL. 
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Exploateringsavtal aktuellt med innehållet redovisas inte 
Enligt 5 kap. 13 § 3 st. PBL ska kommunen, om avsikten är att ingå 
exploateringsavtal, redan i samrådsskedet redovisa avtalens huvudsakliga 
innehåll liksom konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med 
stöd av ett eller flera sådana avtal i planbeskrivningen. När redovisning av 
innehållet i ett kommande exploateringsavtal saknas i planbeskrivningen 
innebär det: 
att det inte finns någon möjlighet för Lantmäteriet att utföra sin lagstadgade 
uppgift att i samrådsskedet lämna råd i de fall avtalsinnehållet förefaller strida 
mot reglerna i 6 kap. 40-42 §§ PBL. 
 
att de som är berörda av planen inte har någon möjlighet att överblicka de 
konsekvenser som det tänkta avtalsinnehållet kommer att få bl.a. vid 
genomförandet av detaljplanen. 
 
Ifall det är aktuellt, använd gärna handboken ”Lantmäterimyndighetens roll i 
planeringsprocessen, Handbok 5 kap. 15 och 22 a §§ PBL” som stöd ang. 
lagstiftningens krav när ni kompletterar planhandlingarna ang. 
exploateringsavtal. 
 
Under rubriken Avtal står följande: 
Trafikverket och kommunen arbetar med en åtgärdsvalsstudie för att finna 
lösningar kring problematiken med den beräknade kapacitetsbristen i 
trafikplats Norra Varalöv. Finansiering av de åtgärder som bedöms som 
nödvändiga utifrån pågående åtgärdsvalsstudies resultat kommer att regleras i 
medfinansieringsavtal mellan kommunen och Trafikverket. Kommunen kan i 
sin tur komma att fördela en del av dessa kostnader på fastighetsägare. 
 
Kommentar: När redovisning av innehållet i ett kommande 
medfinansieringsavtal saknas i planbeskrivningen innebär det: 
 
- att det inte finns någon möjlighet för Lantmäteriet att utföra sin 

lagstadgade uppgift att i samrådsskedet lämna råd i de fall avtalsinnehållet 
förefaller strida mot reglerna i 6 kap. 40-42 §§ PBL. 

- att de som är berörda av planen inte har någon möjlighet att överblicka de 
konsekvenser som det tänkta avtalsinnehållet kommer att få bl.a. vid 
genomförandet av detaljplanen  

- Det är av stor vikt att fastighetsägarna som blir berörda kan förstå och 
utläsa av planen att detta kan komma att ske. 

 
Kommentar: Exploateringsavtalets innehåll har förtydligats något. Det är dock vid 
granskningstillfället inte känt exakt vilka kostnader som ett medfinansieringsavtal kommer 
att medföra. För större infrastrukturåtgärder har kommunen möjlighet att ta ut 
medfinansieringsersättning vid exploateringar som drar nytta av investeringen. Detta kan bli 
aktuellt för de åtgärder som Trafikverket kräver. Riktlinjer behöver i sådant fall tas fram 
för att visa fördelningsprinciper mellan befintlig byggnation och uppskattad framtida 
exploatering. Arbete med detta kan påbörjas när avtal med Trafikverket träffats och 
kostnaderna för kommunen är kända. Exploatören är väl insatta och införstådda i att 
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fördelningsprinciper och kostnader kan tillkomma. En mer detaljerad beskrivning av detta 
tillförs planbeskrivningen när förhandlingarna är slutförda innan detaljplanen antas.  
 
Fastighetsbildningsåtgärder  
Följande står på sidan 34: 
Gemensamhetsanläggning kan eventuellt bildas för gata och 
dagvattenhantering vid exploatering beroende av hur många fastigheter som 
bildas.  
 
Kommentar: En anläggningsåtgärd söks hos Lantmäteriet och är förenat med 
förrättningskostnader, vilket bör framgå som ekonomiska konsekvenser av 
genomförandet. Kostnaderna kommer att fördelas på de fastigheter som ska 
delat i gemensamhetsanläggningen. 
 
Kommentar. Texten har kompletterats med att om en gemensamhetsanläggning bildas är 
det förenat med förrättningskostnader hos Lantmäteriet.  
 
Rättigheter  
Under rubriken ledningsrätter och servitut står följande: 
Bland annat finns det en ledningsrätt med osäker utbredning i planområdets 
sydvästra del. 
 
Kommentar: Det finns även en ledningsrätt med aktummer 11-STR-548.1 för 
avlopp. Det står även senare i avsnittet att ledningar kan komma att behöva 
läggas om eller flyttas. Då det finns rättigheter för ledningar blir det tydligt att 
nämna vad som kommer att ske med var och en och även ta upp vad som ska 
ske med de ledningar som finns inom området men utan rättigheter. Att trygga 
ledningar genom ledningsrätt eller annan rättighet är förenat med 
förrättningskostnader vilket är bra att nämna om under de ekonomiska 
frågorna så det blir tydligt för den som kommer att bekosta åtgärden. 
 
Kommentar: Texten om ledningsrätter har utvecklats och förtydligats.  
 
Tänk också på följande: 
Genom att lägga ut markreservatet för allmännyttiga underjordiska ledningar 
s.k. u-område ser kommunen dels till så att det inte blir planstridigt att lägga 
dessa på kvartersmark och dels att lovpliktiga åtgärder inte kan utföras som 
hindrar ledningen, men det bildas ingen rättighet genom att kommunen lägger 
ut ett u-område i planen. För att säkerställa att ledningarna får vara kvar 
behöver normalt sett ledningsrätt eller servitut upplåtas. Detta är inte beskrivet 
i genomförandeavsnittet av planbeskrivningen. 
 
Utan u-område kan ledningsdragningen för allmänna ändamål bli planstridig. 
Om det är kommunens avsikt att ledningarna ska tas bort/flyttas behöver detta 
beskrivas i planbeskrivningen. I annat fall är det oftast lämpligt att plankartan 
kompletteras med u-område. 
 
Kommentar: I planbeskrivningen står det att befintligt servitut för kommunens VA-
ledningar bekräftas i detaljplanen med ett u-område. Ett förtydligande kring att övriga 
ledningar inom planområdet sannolikt kommer att flyttas i samband med exploatering har 
gjorts.  
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Ansvarsfördelning  
Under denna rubrik kan förrättningskostnaderna preciseras – vilka åtgärder 
som innebär vad och för vem!?  
 
Kommentar: I planbeskrivningen står det att fastighetsägaren står för eventuella 
fastighetsbildningsåtgärder. Planförslaget förutsätter inte att några åtgärder måste vidtas och 
det anses därför vara överflödigt att beskriva detta mer ingående.   
 
Planekonomi  
Planekonomin är knapphändigt redovisad i planbeskrivningen. I Lantmäteriets 
Handbok ”Lantmäterimyndighetens roll i planeringsprocessen, Handbok 5 
kap. 15 och 22 a §§ PBL” ges följande råd: Ekonomiska konsekvenser 
Planens ekonomiska konsekvenser för kommunen och för enskilda 
fastighetsägare och rättighetshavare ska redovisas. Beskrivningen underlättar 
kopplingen till kommunens investeringsbudget och visar att planen är 
ekonomiskt genomförbar. 
 
Kommentar: Avsnittet förtydligas med en översiktlig beskrivning av planens ekonomiska 
konsekvenser.  
 
Planavgift 
Här anges om planavgift ska tas ut vid bygglov eller om plankostnaden regleras 
i ett särskilt avtal. 
 
Kommentar: Detta framgår tydligt i genomförandeavsnittet. Där står det att 
framtagandet av detaljplanen bekostas av beställaren vilket regleras i ett planavtal och att 
ingen plankostnad kommer att tas ut i bygglovet.  

 
Trafikverket, 2020-03-05 
Trafikverket är berört av planförslaget då väg 112 passerar norr om 
planområdet och 107 öster om. E6/ E20 passerar ca 300 meter öster om 
planområdet och anses vara berört av planförslaget. E6/E20 är av riksintresse 
för kommunikation och är av särskild internationell betydelse, vilket bör 
framgå av planbeskrivningen. Den är även primär transportled för farligt gods. 
Vidare bör det framgå att väg 107 och 112 är utpekade som funktionellt 
prioriterade vägar. Väg 107 är prioriterad utifrån kollektivtrafikens 
framkomlighet och väg 112 är prioriterad för långväga resor, godstransporter 
och dagliga personresor. Delar av väg 112 och väg 107 har även en funktion 
som omledningsväg för E6. 
 
Trafikutredning 
Enligt genomförd trafikutredning påvisar betydande kapacitetsproblem i både 
trafikplats N. Varalöv och cirkulationsplats N. Varalöv V om Kärra 1:9 byggs 
ut enligt plan. Trafikutredningen visar även på mindre kapacitetsproblem idag, 
men Trafikverket delar inte kommunens bild av att vidare exploatering inte 
skulle ha en påtaglig påverkan på kapacitetsbristerna i trafikplats N. Varalöv då 
de problem som råder idag förmodligen skulle kunna lösas med andra typer av 
åtgärder än vad som skulle bli aktuellt med ett genomförande av detaljplan. 
Trafikverket anser att kommunen måste ta ett större grepp kring den 
problematik som exploateringen medför utifrån ovanstående resonemang. 
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Kommentar: Utförda trafikutredningar samt en ÅVS för Trafikplatsen visar på att 
trafikplatsen har kapacitetsproblem redan i dagsläget. Enligt genomförd ÅVS framgår det 
att utifrån ett scenario där ingen exploatering sker kommer kapacitetstaket troligen nås inom 
ett par år om inga åtgärder genomförs. En utförd hastighetsprofil på avfartsramperna visar 
även att man kommer att få problem med kölängder inom cirka 0-2 år om inga åtgärders 
vidtas. Kommunen instämmer i att föreslagen exploatering kommer att påverka både 
trafikplats och cirkulationsplats, men anser baserat på genomförda utredningar och ÅVS 
att åtgärder på sikt hade behövt vidtas för trafikplatsen oavsett. Planbeskrivningen har 
kompletterats med att detaljplanen innebär en påverkan på Trafikplats samt att en 
exploatering av Kärra 1:9 innebär att en del åtgärder, som förmodligen hade behövts göra 
även utan exploatering, kan bli mer omfattande eller behöva vidtas tidigare i och med 
detaljplanen. Kommunen anser att det större grepp och tydligare problembild som 
Trafikverket efterfrågar undersöks och redogörs i ÅVS:en.  
 
Trafikverket har tillsammans med kommunen startat en åtgärdsvalsstudie, 
ÅVS, för att se över problembilden. Trafikverket vill att det förtydligas i 
planbeskrivningen att ÅVSen inte enbart studerar trafikplatsen, utan hela 
området Norra Varalöv, då vi även studerar väg 112 och cirkulationsplatsen. 
Det bör även framgå att det inte är några problem i cirkulationen i dag, utan 
problemet kommer uppstå i samband med exploateringen. När ÅVSen är 
avslutad och behovet av åtgärder på det statliga vägnätet har utretts och 
eventuella åtgärder rekommenderats måste ett avtal mellan kommunen och 
Trafikverket tecknas. Detta ska ske innan detaljplanen föres till antagande. 
Åtgärder som föranleds av exploatering ska bekostas av kommunen. 
 
Kommentar: Ett förtydligande om att ÅVS:en även studerar väg 112 och 
cirkulationsplatsen har gjorts. Däremot framgår det redan tydligt i planbeskrivningen att 
cirkulationsplatsen Norra Varalöv har god framkomlighet i dagsläget.  
 
Det framgår redan i planbeskrivningen att ett avtal ska tecknas mellan Trafikverket och 
kommunen avseende de åtgärder som kan bli aktuella utifrån ÅVS:en innan detaljplanen 
antas.   
 
Trafikutredningen saknar resonemang kring att både väg 107 och 112 är 
utpekade som funktionellt prioriterade vägar samt vilka hänsyn som tas 
avseende krav på framkomlighet. Väg 107 är prioriterad utifrån 
kollektivtrafikens framkomlighet och väg 112 är prioriterad för långväga resor, 
godstransporter och dagliga personresor. Delar av väg 112 och väg 107 har 
även en funktion som omledningsväg för E6. 

 
Kommentar: Utredningen och planbeskrivningen är kompletterad i detta avseende.  
 
Trafikverket ställer sig tveksamt till att föreslagen korsningsutformning av 
anslutningarna är tillräcklig med avseende på trafikflöden och andelen tung 
trafik. Anslutningarna måste utformas på ett sådant sätt att exempelvis 
köbildning på de statliga vägarna inte riskeras. Trafikutredningen visar bl a att 
det riskerar att bli köbildning på väg 112 på morgonen till följd av bilar som 
kommer österifrån och ska svänga vänster in till planområdet. Även för 
anslutningen till väg 107 påtalas att det vid maxtimmen riskerar att bli långa 
köer. Trafikverket anser att lösningar för att hantera detta måste studeras 
vidare och effekterna behöver redovisas i trafikutredningen. 
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Kommentar: Trafikutredning och planhandlingar har kompletterats i detta avseende. Om 
det i framtiden skulle bli nödvändigt med ett vänstersvängfält på väg 112 har fyra meter 
adderats till det byggnadsfria avståndet mot vägen. Detta regleras med prickad mark på 
plankartan. 
 
Trafikverket anser inte att det är tillfredsställande att enbart anta att trafiken 
omfördelar sig inom området till följd av köproblematik på morgon respektive 
eftermiddag, med avseende på de stora trafikflödena och andelen tung trafik. 
Lösningar för att hantera såväl kapacitetsfrågan som frågan om trafiksäkerhet i 
de båda anslutningarna måste studeras vidare. Placering och utformning av 
anslutningarna måste därefter anpassas efter föreslagna åtgärder och ska följa 
råd och krav i gällande VGU.  
 
Kommentar: Efter dialog med Trafikverket är man överens om att problemet om trafiken  
köar upp inom planområdet är att det kan minska trafiksäkerheten när bilister ska köra 
ut från väg 107 (framförallt vid vänstersväng). Detta då trafikanter kan bli mer benägna 
att chansa när det kör ut. Trafikverket och kommunen konstaterar att det i detaljplanen 
inte går att reglera hur trafiken ska bete sig inom planområdet, exempelvis förbjuda 
vänstersväng på väg 107. Detta är i så fall något som får hanteras i ÅVS:en.   

 
Trafikverket tolkar trafikutredningen som att en passage för oskyddade 
trafikanter över väg 107 bedöms nödvändig. Passagen föreslås i anslutning till 
befintlig allé vid väg 107, där också en ny busshållplats föreslås. Trafikverket 
förutsätter att kommunen och Skånetrafiken har dialog kring busshållplatsen 
och att Skånetrafiken, om förslaget blir aktuellt, inkommer med beställning till 
Trafikverket. Placering och utformning av både passage för oskyddade 
trafikanter och busshållplats måste studeras vidare i en samlad bedömning 
tillsammans med befintliga och nya anslutningar till väg 107 och väg 112. Om 
passagen för oskyddade även ska skapa förbindelse till verksamhetsområdet 
öster om väg 107, bör detta utredas.  
 
Kommentar: Placering av busshållplats har skett i samråd med Skånetrafiken vilket 
redan framgår i planbeskrivningen. Efter dialog med Trafikverket har man landa i att det 
viktigaste är att det i detaljplanen tydligt framgår att det i framtiden kan behövas en passage 
och eventuellt en refug. Dock är det inte nödvändigt att studera detta i detalj i detaljplanen 
då det är svårt att i dagsläget veta exakt var en hållplats kommer att anläggas. Detta 
behöver ske i dialog med Skånetrafiken. På plankartan finns det redan ett utmarkerat 
byggnadsfritt avstånd som bedöms vara tillräckligt för att säkerställa att en hållplats kan 
anläggas på sikt. Om/när det blir aktuellt med en passage så ska utformningen studeras 
gemensamt med Trafikverket och uppförandet ska bekostas av kommunen/exploatören. 
Ovanstående förtydligas i planbeskrivningen.  

 
Enligt trafikutredningen har behovet av fri sikt mätts ända framme vid 
anslutningens till väg 112. Fri sikt ska mätas 5 meter in från vägkant på väg 107 
respektive väg 112. I anslutningen till väg 107 ska det 5 meter in från vägkant 
på cykelbanans västra kant säkerställas fri sikt om 165 meter i båda 
riktningarna. I anslutningen till väg 112 ska det 5 meter in från vägkant på väg 
112 säkerställas fri sikt om 230 meter i båda riktningarna. Inom denna triangel 
får det inte förekomma växtlighet eller andra föremål som överskrider en höjd 
om 0,6 meter. 
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Kommentar: Ett förtydligande har gjorts i trafikutredningen gällande fri sikt och hur det 
uppfylls enligt de krav som Trafikverket redogör för ovan.  
 
Buller 
Trafikverket förutsätter att planområdet i sin helhet planeras och utformas så 
att riksdagens fastställda riktlinjer för trafikbuller inte överstigs. 
 
Kommentar: En bullerutredning har undersökt hur industribuller från området kommer 
att påverka omkringliggande befintlig bebyggelse. Beräkningarna har gjorts utifrån en 
illustrationsplan som förslår byggnadernas placering. Vid fullt utbyggt planområde visar 
utredningen att riktvärdena för industribuller innehålls vid samtliga bostäder med god 
marginal. Byggnadernas placering har dock stor betydelse då de fungerar som avskärmning 
från transporter samt lastnings- och lossningarbete inom planområdet. För att säkerställa en 
acceptabel bullernivå tillförs en bestämmelse om att byggnader, vall eller plank ska utformas 
och uppföras så att riktlinjerna för industribuller inte överskrids i gräns mot befintliga 
bostäder. Startbesked får inte ges för ny byggnation förrän bullerskydd som klarar 
riktlinjerna har kommit till stånd. Syftet med detta är att säkerställa att acceptabla åtgärder 
finns på plats innan byggnader får uppföras.   
 
Trafikverket har tidigare framfört att det finns aktuella trafiksiffror för 
ramperna i trafikplatsen att tillgå via trafikflödeskartan på Trafikverkets 
hemsida. Kommunen behöver analysera om de nya trafiksiffrorna påverkar 
den genomförda utredningen. I bullerutredningen konstateras att den 
beräknade ljudnivån kommer att öka med 2-4 dBA. På vissa platser kommer 
ljudnivån upp i nivåer där skyddsåtgärder brukar övervägas och det konstateras 
att ökningen sannolikt kommer att upplevas som störande vid bostäderna. 
Eftersom det är detaljplanens verksamhet samt dess trafik som genererar 
bullret anser Trafikverket att kommunen och/eller exploatören ansvarar för att 
vidta bullerskyddsåtgärder för att gällande riktvärden för buller ska innehållas 
även för omkringliggande fastigheter. 
 
Kommentar: Bullerutredningen har uppdaterats utifrån de senaste trafiksiffrorna samt 
utifrån Trafikverkets senaste uppräkningstal (gällande från 2020-06-15), vilka redovisas i 
planbeskrivningen. Uppdaterad utredning visar att ljudnivån från trafiken beräknas öka 
med 2 - 3 dBA vid de närmaste bostäderna. Högst nivå blir det vid bostäderna i nordost där 
ljudnivån hamnar 1 dBA under den nivå där skyddsåtgärder normalt brukar övervägas (65 
dBA för äldre bebyggelse än 1997). Ökningen kan sannolikt komma att upplevas som 
störande för bostäderna, men eftersom att riktvärden inte överskrids så görs bedömningen att 
inga åtgärder krävs.  
 
Kommunen har varit i dialog med Trafikverket ang. var detaljplanens ansvar slutar gällande 
buller på omkringliggande vägnät. Trafikverkets besked är att om bullerriktvärden på sikt 
överskrids för bostäder utmed omkringliggande vägnät så kommer inte Trafikverket att 
kräva kommunen på åtgärder, fastighetsägare som upplever störande bullernivåer får vända 
sig till Trafikverket.  
 
Farligt gods 
Trafikverket vill framhålla att väg 112 och väg E6 är primära transportleder för 
farligt gods. Hänsyn till farligt gods ska beaktas för exploatering enligt de 
rekommendationer länsstyrelsen anger. Eventuella skydds/riskreducerande 
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åtgärder som sker till följd av kommunal planering ska inte placeras inom 
vägområdet. Trafikverket hänvisar i övrigt till länsstyrelsens bedömning. 
 
Kommuner: Med hänsyn till farligt gods har en riskutredning tagits fram. Resultatet av 
riskutredningen har beaktats i planförslaget genom en bestämmelse om utrymningsväg i 
plankartan.  
 
Luftfart 
Detaljplanen medger byggnation som är högre än 20 meter. Etableringen ligger 
inom den MSApåverkande zonen för Ängelholm och Halmstad flygplatser. 
Flygplatserna är sakägare och ska därför beredas möjlighet att yttra sig. Även 
LFV (Luftfartsverket) är sakägare och ska ges möjlighet att yttra sig över 
detaljplanen. LFV:s CNS-utrustning (Communication, Navigation, 
Surveillance) är säkerhetsklassad och eventuell påverkan på utrustningens 
funktion kan endast bedömas av LFV. LFV hörs genom tjänsten ”CNS-
analys” på LFV:s hemsida: http://www.lfv.se/tjanster/luftrumstjanster/cns-
analys.  
 
Trafikverket förutsätter att kommunen hör berörda flygplatser samt LFV och 
Försvarsmakten. I de fall det framkommer behov av flyghinderanalys ska en 
sådan genomföras och skickas till berörda flygplatser. 
 
Kommentar: En remiss om samråd har varit utskickad till alla berörda flygplatser samt 
Luftfartsverket under samrådstiden. Efter samrådet har en flyghinderanalys utförts av 
Luftfartsverket. Luftfartsverket har som sakägare av CNS-utrustning inget att invända mot 
planerad etablering och analysen har heller inga anmärkningar gällande påverkan på 
berörda flygplatser. Planbeskrivningen kompletteras med ovanstående information.   

 
Luftfartsverket, 2020-03-01 
LFV har i egenskap av sakägare för CNS-utrustning inget att erinra mot 
detaljplanen. 
 
Detta yttrande gäller på utfärdandedatum. LFV förbehåller sig rätten att 
revidera yttrandet vid ny prövning om regelverk gällande störningar på CNS-
utrustning förändras, eller om ny CNS-utrustning etableras i hindrets närhet. 
Med CNS-utrustning menas utrustning för kommunikation, navigation och 
övervakning (Communication, Navigation, Surveillance). Analysen grundar sig 
på Svensk Standard 447 10 12 utgåva 1:1991 ”Skyddsavstånd för 
luftfartsradiosystemmot aktiva och passiva störningar för elektrisk 
kraftöverföring och tågdrift”, Standardiseringskommissionen i Sverige, samt på 
ICAO DOC 015. 
 
VIKTIGT: I vårt remissvar har LFV inte analyserat konsekvenser för flygvägar 
till och från flygplatser, samt om CNS-utrustning ägd av flygplats kan riskera 
att bli påverkad. Berörda flygplatser skall därför alltid tillfrågas som sakägare 
om byggnadsverk över 20 meter ingår i planer, eller om flygplatserna av annan 
anledning misstänks kunna bli påverkade av en etablering. Med berörd flygplats 
avses att etableringen hamnar inom flygplatsens MSA-yta ca 60 km ut från 
flygplatsen. MSA är den hinderyta som är störst och står för ”Minimum Sector 

http://www.lfv.se/tjanster/luftrumstjanster/cns-analys
http://www.lfv.se/tjanster/luftrumstjanster/cns-analys
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Altitude”. LFV erbjuder produkten Flyghinderanalys, där vi utför kontroll av 
flygvägar, luftrum och all tänkbar radioutrustning för luftfarten. För mer 
information, se www.lfv.se/flyghinderanalys. 
 
Kommentar: En remiss om samråd har varit utskickad till alla berörda flygplatser under 
samrådstiden. Efter samrådet har en flyghinderanalys utförts av Luftfartsverket. 
Luftfartsverket har som sakägare av CNS-utrustning inget att invända mot planerad 
etablering och analysen har heller inga anmärkningar gällande påverkan på berörda 
flygplatser. Planbeskrivningen kompletteras med ovanstående information.  

KOMMUNALA, MELLANKOMMUNALA OCH REGIONALA ORGAN 
 
Region Skåne, 2020-03-19 
Området ligger i närhet av befintlig e-handelsverksamhet. Ur ett 
näringslivsutvecklingsperspektiv finns det fördelar med att koncentrera samma 
typ av verksamhet, likt det som beskrivs i planförslaget. Planförslaget möjliggör 
för arbetstillfällen vilket Region Skåne anser som positivt.  
 
Kommunens planeringsunderlag samhällsekonomisk analys leder till 
argumenten såsom beskrivs i planbeskrivningen gör skäl för planförslaget, 
framförallt gällande de arbetstillfällen som exploateringen förväntas medföra. 
Region Skåne anser att analysen bör tillgängliggöras och vill veta om analysen 
har tagit hänsyn till automatiseringen och digitaliseringens påverkan på det 
väntade antalet av framtida arbetsplatser.  
 
Kommentar: Den samhällsekonomiska analysen har reviderats efter samrådet och 
tillgängliggörs under granskningstiden där den publiceras på kommunens hemsida. Analysen 
har gjorts enligt modellen ”Cost benefit analysis”. Detta innebär att man har försökt att 
uppskatta fördelar och kostnader genom att väga in alla aspekter som kan räknas som 
vinster eller förluster skapade av projektet. Aspekterna värderas sedan i kronor. Analysen 
har inte studerat hur många arbetstillfällen detaljplanen kan medföra, detta är en 
uppskattning som är gjord av exploatören. Uppskattningen är baserad på jämförelser med 
liknande områden som har använts som referensområden. Att ta hänsyn till automatisering 
och digitalisering är svårt då forskning visar att det råder skilda uppfattningar om hur detta 
kommer att påverka denna typ av verksamheter. Därför har detta inte beaktats i 
uppskattningen. Den samhällsekonomiska analysen har en osäkerhetsintervall med 1500-
2000 anställda.  
 
Jordbruksmarken är en viktig resurs för Skåne och för Sverige. Samtidigt är 
ofta utbyggnadstrycket som högst just där den högvärdiga jordbruksmarken 
finns. I Strategier för Det flerkärniga Skåne beskrivs denna komplexitet som 
många av de skånska kommunerna behöver förhålla sig till. Det är viktigt att 
kommunerna noggrant överväger och för resonemang kring effekterna av en 
exploatering av den här typen av mark. 
 
Kommentar: Efter samrådet är en lokaliseringsutredning genomförd med syfte att 
undersöka om vald lokalisering är bäst lämpad för föreslaget ändamål. Utredningen utgår 
ifrån olika bedömningskriterier som anses vara avgörande för exploateringen. Kriterier som 
närhet till infrastruktur (E6/E20, E4 och Trafikplats) och möjlighet till synergieffekter 
genom närhet till befintligt verksamhetsområde i Norra Varalöv är några som anses vara av 
stor vikt för ändamålet. Utgångspunkten har framförallt varit att jämföra med de områden 
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som är utpekade för större verksamhetsområden i översiktsplanen. Utifrån dessa kriterier 
bedöms vald lokalisering vara bäst lämpad för ändamålet.    
 
Region Skåne ser fördelar med planförslagets nya hållplats vid Norra Varalöv 
och vill därför lyfta vikten av att planera för gena, trygga och säkra gång- och 
cykelvägar till busshållplatser. 
 
Kommentar: I dialog med Trafikverket har man kommit fram till att det i framtiden 
kan behövas en passage och eventuellt en refug vid ny busshållplats. Dock är det inte 
nödvändigt att studera detta i detalj i detaljplanen då det är svårt att i dagsläget veta exakt 
var hållplatsen kommer att anläggas. Om/när det bir aktuellt med en passage så ska 
utformningen studeras gemensamt med Trafikverket och uppförandet ska bekostas av 
kommunen/exploatören. Detta kommer att regleras i ett avtal med Trafikverket samt i ett 
exploateringsavtal. Planområdet utgörs av kvartersmark och gatustrukturen är därför inget 
som regleras i detaljplanen. Däremot framhålls det i planbeskrivningen att det är viktigt med 
gena, trygga och säkra gång- och cykelvägar mellan verksamheter och busshållplats. 
 
Räddningstjänsten Skåne nordväst, 2020-02-26 
Riskhänsyn 
Planerad bebyggelse ligger inom ett sådant avstånd från farligt gods-led att en 
särskild riskutredning har genomförts (”Riskutredning med avseende på farligt 
gods och farlig verksamhet för ny detaljplan för Kärra 1:19”). 
Räddningstjänsten förutsätter att de åtgärder som föreslås i riskutredningen 
(tabell 3) vidtas för byggnader inom de avstånd från farligt gods-led som anges.  
 
Kommentar: Planförslaget har säkerställt riskutredningens rekommendation om avstånd 
till farligt gods-led genom en planbestämmelse om utrymningsväg i plankartan.  
 
Brandvattenförsörjning 
Brandvattenförsörjning ska anordnas i området. Systemet ska baseras på att 
bränder ska släckas med vatten direkt från brandpost (konventionellt system). 
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.  
 
Avståndet mellan brandposterna ska vara maximalt 150 meter och avståndet 
mellan brandposter och uppställningsplats för släckbil ska inte överstiga 75 
meter. Detta ska framgå i planbeskrivningen. Om avsteg ska göras från VAV 
P83 och VAV P76 ska lösningen förankras hos Räddningstjänsten Skåne 
Nordväst.  
 
Kommentar: Planbeskrivningen har kompletterats med ovanstående information.  
 
Brandposter på fastigheten  
Beroende på byggnadernas storlek samt avstånd till brandposter kan 
kompletterande brandposter behövas inne på fastigheten. Utformningen ska i 
så fall förankras hos räddningstjänsten.  
 
Kommentar: Planbeskrivningen har kompletterats med ovanstående information.  
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LEDNINGSÄGARE 
 
E.ON Elnät Sverige AB, 2020-03-11 
Inom området har E.ON markförlagd låg- och högspänningskabel, 
lågspänningsluftledning, kabelskåp, projekterad markförlagd lågspänning (rosa i 
kartan), samt nätstation (N149202), se bifogad karta. 
 
Markförlagda kablar 
Kablarnas exakta lägen måste säkerställas innan markarbete påbörjas. 
Kabelvisning beställs kostnadsfritt i fält via vår kundsupport 0771-22 24 24, se 
även vår hemsida: www.eon.se/privat/kundservice/skydda-ledningar-och-
djur/grava-nara-ledning.html 
 
För att röd högspänningsmarkkabel ska vara förenlig med detaljplanen yrkar 
E.ON på att det i plankartan sätts ut ett 4 meter brett u-område med 
markkabeln i mitten. Den restriktion i markanvändningen som 
egenskapsbestämmelsen medför bör redovisas i planbestämmelserna. E.ON 
föreslår följande formulering i planbestämmelserna vid beteckningen u: 
”Marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar. 
 
Inom området får inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärd som kan hindra 
eller försvåra bibehållandet av elektriska starkströmsanläggningar”. Allmänt för 
elledning i mark gäller att byggnad eller annan anläggning inte utan 
ledningsägarens medgivande och lämnade instruktioner uppföras på närmare 
avstånd än 3 meter från markkabeln. Inte heller får utan ledningsägarens 
medgivande upplag anordnas eller marknivån ändras ovanför markkabeln, så 
att reparation och underhåll försvåras. 
 
Luftledning 
Kraftledningarna enligt ovan omfattas av Elsäkerhetsverkets 
starkströmsföreskrifter, ELSÄK-FS 2008:1, samt ELSÄK-FS 2010:1. 
Starkströmsföreskrifterna reglerar bland annat höjd över mark, avstånd från 
ledning till byggnad, brännbart upplag och parkeringsplatser. För att kunna 
bibehålla ledningarna måste ovannämnda föreskrifter följas. Det får inte göras 
avkall på el, person eller driftssäkerhet. Markhöjden får ej förändras under eller 
invid ovannämnda ledningar. 
 
- En luftledning för lågspänning får vara framdragen över eller invid 

byggnad under förutsättning att den endast med särskilda hjälpmedel kan 
nås från fönster, balkonger eller tak, (2,5 meter). 

 
Ska luftledningen stå kvar, vill vi ha l-område för denna. För att luftledningen 
ska vara förenlig med detaljplanen yrkar E.ON på att det i plankartan sätts ut 
ett 4 meter brett område med luftledningen i mitten. Den restriktion i 
markanvändningen som egenskapsbestämmelsen medför bör redovisas i 
planbestämmelserna. E.ON föreslår följande formulering i 
planbestämmelserna vid beteckningen l: ”Marken ska vara tillgänglig för allmän 
luftledning. Inom området får inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärd som 
hindrar bibehållandet av elektriska ledningar, ej heller finnas vegetation, 
flaggstänger eller dylikt som genom sin höjd kan utgöra fara för ledningen” 
 

http://www.eon.se/privat/kundservice/skydda-ledningar-och-djur/grava-nara-ledning.html
http://www.eon.se/privat/kundservice/skydda-ledningar-och-djur/grava-nara-ledning.html
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Kommentar: Då fastigheten kommer att användas på ett annat sätt i framtiden kommer 
många av de ledningar som finns inom planområdet idag att flyttas eller avlägsnas i samband 
med genomförandet av detaljplanen. Efter dialog med E.ON. så har planbeskrivningen 
förtydligats med vilka befintliga ledningar som finns samt att det är den som gör en flytt 
nödvändig som ska står för eventuella kostnader.  
 
Transformatorstation 
Enligt Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter måste en 
starkströmsanläggning vara utförd enligt god elsäkerhetsteknisk praxis, vilket 
bland annat innebär att den ska vara utförd enligt svensk standard. Av svensk 
standard SS-EN 61936-1 samt tillhörande Handbok SEK 438, utgåva 2, 
framgår att minsta tillåtna avstånd mellan transformatorstation i byggnad och 
brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag är 5 meter. SS-EN 61936-1 
föreskriver också att nätstationer ska placeras så att de rimligtvis inte skadas av 
vägfordon, samt att tillräckligt utrymme för normal drift och underhåll ska 
säkerställas. 
 
E.ON hemställer att det i plankartan sätts ut ett E-område kring 
transformatorstationen där marken ska vara tillgänglig för elektriska 
anläggningar. Ett minsta område på 6 x 6 meter ska vara fritt från hinder som 
kan försvåra normalt underhåll. Plankartan och planbestämmelserna ska 
säkerställa att det minsta tillåtna avståndet på 5 meter mellan 
transformatorstation och brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag 
upprätthålls. 
 
Beroende på områdets framtida effektbehov kan det uppstå ytterligare behov 
av utbyggnad av elnätet. Lokaltekniker Anders Appelholm önskar därför ett till 
E-område någonstans i mitten av plankartan. E.ON förutsätter att en 
samordning och anmälan sker i god tid innan projektstart, för planering av 
erforderliga åtgärder. Kontakt kan tas med Anders Appelholm, E.ON 
Energidistribution AB, på telefon 0702- 75 72 77. 
 
Kommentar: Befintlig transformatorstation har inte så hög effekt och det är troligt att fler 
stationer kommer att behövas i takt med områdets utbyggnad. Framtida elbehov uppskattas 
utifrån liknande verksamhetsområden kunna uppgå till 5000-8000A. Då detaljplanen inte 
reglerar exakt hur nya byggrätter ska ligga är det svårt att i detta skede bestämma var 
framtida transformatorstationer bör placeras inom området. En bestämmelse om att 
transformatorstation ska finnas införs på plankartan. Stationer kan uppföras efter behov i 
takt med att området byggs ut. Ovanstående information har tillförts planbeskrivningen. 
Resonemanget är även avstämt med E.ON och framtida placering av transformatorstation 
inom området ska ske i dialog med E.ON. 
 
Avslut 
Eventuella kostnader i samband med planens genomförande så som flyttningar 
eller ändringar av våra befintliga anläggningar bekostas av exploatören, vilket 
bör framgå av genomförandebeskrivningen. 
 
Kommentar: I detaljplanens genomförandebeskrivning framgår det tydligt att om 
befintliga ledningar måste flyttas, eller om särskilda skyddsåtgärder behöver vidtas, ska detta 
bekostas av den som initierar åtgärden och gör en flytt nödvändig.  
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TeliaSonera Skanova Access AB, 2020-03-03 
Skanova har markförlagda kabelanläggningar inom detaljplaneområdet, se 
bifogad karta. Streckad linje indikerar att ledning ligger i osäkert läge (den är 
alltså inte inmätt). 
 
Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga kabel-anläggningars 
nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i 
samband med flyttning. Denna ståndpunkt skall noteras i planhandlingarna. 
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att 
möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden 
även bekostar den. 
 
Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att infogas på 
plankartan. Kontakta https://www.ledningskollen.se 
 
Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras enligt önskemålet ovan.   

SAKÄGARE OCH ÖVRIGA   
 
Ausås-Strövelstorp Hushållnings Gille, 2020-03-13 
Ausås-Strövelstorp Hushållnings Gille säger nej till detaljplanen med 
nedanstående motivering.  
 
Jordbruksmarken på Kärra 1 :9 är mycket lämplig för odling av grönsaker och 
rotfrukter samt bär och frukt inte minst med tanke på utmärkta möjligheter till 
konstbevattning. Nuvarande klassificering av jordbruksmark är från 1969 och 
kommer i sommar (2020) ersättas av en ny. Jordbruksverket tillsammans med 
Naturvårdsverket, Länsstyrelserna och Boverket kommer att ge kommunerna 
vassare verktyg för värdering av jordbruksmark.  
 
Kommentar: Kommunen instämmer i att nuvarande klassificering av jordbruksmark är 
förlegad och att all jordbruksmark i Skåne är värdefull. 
 
Norr och söder om Kärra 1:9 finns jordbruksmark som redan idag odlas med 
grönsaker och rotfrukter. Ängelholms södra grönsaksbälte sträcker sig från 
Vilhelmsfält till Strövelstorp. Om detaljplanen genomförs kommer trafiken att 
kraftigt öka och därmed avgaser och tungmetaller. Vilket innebär att odling av 
bladgrönsaker kommer att förbjudas av våra myndigheter. Detta innebär att 
betydligt större jordbruksareal än Kärra 1:9 (60 hektar) kommer att beröras. 
Med andra ord vår försörjning av livsmedel kommer kraftigt att reduceras.  
 
På kort sikt kan det verka billigt att bygga på åkermark, men på lång sikt blir 
det mycket dyrbart. 
 
Kommentar: En trafikutredning har uppskattat en rimlig fördelning av den trafik som 
beräknas tillkomma av exploateringen. I fördelningen bedöms majoriteten av trafiken från 
planområdet att köra vidare ut på E6/E20. Endast en liten del av planområdets trafik, 
300 fordon/dygn, antas köra vidare söderut på väg 107. Detta innebär en ökning på cirka 
8%. En något större andel beräknas köra norrut på väg 107 (1300 fordon/dygn) viket 
kommer att innebära en ökning på cirka 21%. På sträckan färdas dock redan idag en 
ganska stor mängd trafik. Endast 300 fordon/dygn antas köra västerut på väg 112 vilket 

https://www.ledningskollen.se/
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blir en ökning på cirka 5%. Med detta så bedöms inte detaljplanen ensam medföra en så 
stor påverkan på luftkvaliteten söder och norr om planområdet att det skulle påverka 
omkringliggande odlingslandskap. Ur den aspekten bedöms det även vara positivt att 
lokalisera ett trafikalstrande verksamhetsområde så nära en stor trafikled. På så sätt 
koncentreras trafiken till vissa områden och påverkan på omgivningen blir inte lika utspridd.   
 
LRF, 2020-03-13 
Undertecknad vill härmed lämna nedanstående synpunkter på Ängelholms 
kommuns förslag till detaljplan för Kärra 1 :9, Norra Varalöv.  
 
Fastighetskonsekvenser  
Detaljplanen avser att ta högkvalitativ åkermark i anspråk (ca 60 ha) för att 
anlägga ett verksamhetsområde, vilket LRF i Ängelholms kommun anser kan 
förläggas på annan plats där mindre åkermark tas i anspråk.  
 
Detaljplanens syfte 
Detaljplanens syfte är att etablera ett verksamhetsområde för lager och logistik 
inom fastigheten Kärra 1:9. Syftet anses vara att inte påverka landskapsbilden 
och minimera störningar mot omgivningen. Områdets naturvärden ska tas 
tillvara eller alternativt ersättas. Men trots dessa goda intentioner kommer 60 
ha åkermark att tas ur produktion.  
 
Vi anser syftet med detaljplanen, som Ängelholms kommun vill uppnå, kan nås 
genom att andra områden inom kommunen används där jordbruksmark inte 
påverkas och tas ur produktion. 

 
Kommentar: Detaljplanen kommer att medföra olika konsekvenser på sin omgivning. 
Planförslagets ambition är att genom olika åtgärder minska konsekvenserna och mildra 
påverkan så mycket som möjligt.   

 
Strategisk miljöbedömning/behovsbedömning av MKB  
Bedömning av miljöpåverkan  
"Enligt bestämmelserna i 4 kap 3 §plan-och bygglagen (PBL) samt 6 kap 11 § 
miljöbalken (MB) ska en miljöbedömning göras för en detaljplan om dess 
genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Föreslagen 
exploatering bedöms påverka miljön genom exploatering av brukningsvärd 
jordbruksmark klass 5 - 6 (i den l 0-gradiga skalan)."  
 
Åker, vall och betesmarker samt växande skog har stor betydelse för 
livsmedels-och energiproduktionen samt i klimatomställningen och ger 
samtidigt sysselsättning. Vi anser att mark för livsmedelsproduktion skall 
skyddas mot exploatering. I miljöbalken 3 kap. 4 § står "Jord-och skogsbruk är 
av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för 
bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga 
samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän 
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk". Det finns 
inget väsentligt samhällsintresse att bebygga berört område eftersom 
kommunen har tillgång till mark i andra delar av kommunen som inte påverkar 
jordbruket.  
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Kommentar: Det är kommunerna som är ansvariga för planering av hushållning med 
jordbruksmarken vilket vanligen behandlas i kommunernas översiktsplanearbete. Den mark 
som är utpekad för nya särskilda verksamhetsområden i översiktsplanen är nästan 
uteslutande förlagd på jordbruksmark. Då aktuellt område inte är utpekat i översiktsplanen 
har en lokaliseringsstudie tagits fram för att undersöka om platsen är bäst lämpad för 
ändamålet. Utredningen utgår ifrån olika bedömningskriterier som anses vara avgörande för 
exploateringen. Kriterier som närhet till infrastruktur (E6/E20, E4 och Trafikplats) och 
möjlighet till synergieffekter genom närhet till befintligt verksamhetsområde i Norra Varalöv 
är några som anses vara av stor vikt för ändamålet. Utgångspunkten har framförallt varit 
att jämföra med de områden som är utpekade för större verksamhetsområden i 
översiktsplanen. Utifrån dessa kriterier bedöms vald lokalisering vara bäst lämpad för 
ändamålet.     
 
Sveriges Riksdag och Region Skåne har beslutat om riksomfattande och 
regionala livsmedelsstrategier. Målsättningen med dessa strategier är att öka 
självförsörjningsgraden av livsmedel genom att öka den svenska 
livsmedelsproduktionen. Ängelholms kommun bör därför i sina detaljplaner ta 
större hänsyn till den förändring som nu sker för att stärka den svenska 
livsmedelsproduktionen.  
 
Kommentar: Livsmedelsstrategier och livsmedelsproduktion ur ett regionalt perspektiv är 
inte en fråga för detaljplan utan ligger på en mer strategisk nivå.   
 
Detaljplanen tar upp att vid kommunal planering skall hänsyn tas till 
ekosystemtjänster. En av ekosystemstjänsterna är produktion av livsmedel 
(försörjande ekosystemtjänst). Därför bör produktion av livsmedel beaktas i 
samma utsträckning som till exempel naturvärden vid planarbeten. 
 
De areella näringarna har stor betydelse i kommunen och skall värnas 
gentemot motstridiga intressen. Det öppna kulturlandskapet skall bevaras och 
kommunen skall verka för att exploatering ej skall begränsa jordbrukets 
verksamhet. Inte med ett enda ord tar kommunen upp att 
livsmedelsproduktion är en viktig ekosystemtjänst och hur den förbrukade 
åkermarken skall kompenseras.  
 
Kommentar: Miljökonsekvensbeskrivningen, som är en del av planhandlingarna, har ett 
avsnitt som beskriver areella näringar som ekosystemtjänster.    
 
Förutom att producera livsmedel så har lantbruksföretagen stor betydelse för 
klimatomställningen, det fossilfria samhället, den biologiska mångfalden och att 
hålla landskapet öppet. Ca 80-90% av de klimatpåverkande växthusgaserna, 
som släpps ut i Sverige, absorberas av jord och skogsbruket. En välskött skog 
bidrar inte bara med pappersprodukter, träprodukter och förnybar energi utan 
är också en kolfälla som kraftigt reducerar växthusgaserna. Skogar som läggs i 
reservat och där virkesuttag förbjuds saknar betydelse i klimatomställningen. 
Dessa skogar och marker kan istället tillföra mer växthusgaser. Även åker-, vall, 
ängs- och betesmarker binder mycket koldioxid. 
 
Hela 70% av klimatpåverkan från den mat vi äter uppstår i andra länder, trots 
att bara hälften av maten är produceras i Sverige. Om vi åt mindre importerad 
mat och mera svenskt skulle klimatpåverkan minska markant.  
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För att klara de mål på klimat- och energiområdet som riksdag och regering 
ställer sig bakom krävs ett starkt och aktivt jordbruk i kommunen. För att detta 
skall uppnås krävs 
• att jordbruket skall värnas gentemot motstridiga intressen och att inte 

jordbruksmark exploateras; 
• att kommunen skall medverka till att det skall vara enkelt att vara jordbrukare 

i Ängelholms kommun. 
 
I Jordbruksmarksanalysen kommenteras de negativa effekterna av att ta 
jordbruksmark i anspråk: 
• Är den berörda jordbruksmarken brukningsvärd? 
• Kan den aktuella exploateringen utgöra ett väsentligt samhällsintresse? 
• Varför kan exploateringen inte genomföras på annan plats? 
 
Jordbruket är även en viktig del av klimatomställningen. Gödsel från 
djurhållning och rester eller produkter från växtodlingen kan ge biogas mm. 
Skogen kan ge miljövänliga bränslen och på jordbrukets byggnader kan 
solceller placeras.  
 
Dagvattenhanteringen inom området kan i stor utsträckning komma att 
påverkas negativt när dagvatten släpps genom befintliga dikningsföretag.  
 
Kommentar: En dagvattenutredning är genomförd och markytor är avsatta på 
plankartan för att säkerställa att tillräcklig fördröjning av dagvatten kan ske.  
 
Sammanfattning  
Man kan naturligtvis hänvisa till att det är "bara" ca 60 hektar som tas i 
anspråk, men resonerar alla kommuner på samma sätt, som Ängelholms 
kommun, så rör det sig om tusentals hektar åker- och betesmark som tas ur 
produktion varje år, vilket inte överensstämmer med målsättningen att öka den 
svenska livsmedelsproduktionen och öka självförsörjningsgraden. Man ser inte 
att man är en del av helheten. För berörda livsmedelsproducenter kan varje 
hektar åkermark vara av stor betydelse vilken har framkommit de senaste åren. 
Även Ängelholms kommun borde ta sitt ansvar och bevara den åkermark som 
finns inom kommunen och exploatera andra områden som i mindre 
utsträckning påverkar åker- och betesmarker. Jord- och skogsbruket är en 
resurs och möjlighet i klimat och hållbarhetsarbetet för alla kommuner i Skåne. 
 
Kommentar: Planhandlingarna belyser både de negativa och positiva aspekterna med 
föreslagen exploatering. Miljökonsekvensbeskrivningen visar att planförslaget medför stora 
negativa konsekvenser för jordbruksmarken. Slutligen är det politiska beslut som avgör hur 
kommunens mark ska användas.    
 
Centerpartiet, 2020-03-16 
Centerpartiet strävar efter att Ängelholms kommun ska vara en expansiv 
kommun som skapar hållbar utveckling både för näringslivet och för 
medborgarna i kommunen. Efterfrågar näringslivet ytor för att kunna 
expandera sin verksamhet ska kommunen verka i en positiv anda för att finna 
lösning på det, men det är alltid viktigt att det sker med så liten negativ 
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påverkan som möjligt på andra samhällsintressen i kommunen för att 
utvecklingen ska vara hållbar över tid. 
 
För Centerparpartiet är det viktigt att värna odlingsbar åkermark och så långt 
det är möjligt fortsätta att utveckla den åkermark som finns i kommunen för 
livsmedelsproduktion om det är genomförbart utan att andra viktiga 
samhällsintressen åsidosätts. Mark som tagits i anspråk för bebyggelse är för 
alltid förstörd och kan inte i ett senare skede åter göras brukbar för 
livsmedelsproduktion. 
 
Vad gäller frågan om etablering av handels-, lager- och logistikverksamhet på 
fastigheten Kärra 1:9 så anser Centerpartiet att det finns annan betydligt mer 
lämplig mark för detta ändamål i kommunen. Exempelvis finns det redan i 
kommunen detaljplanerad industrimark i anslutning till gamla flygflottiljen 
(Tvärbanan) som är lämplig för detta ändamål. Delar av den här marken vid 
Tvärbanan är hårdgjord med makadam, asfalt/betong och går inte längre att 
använda för livsmedelsproduktion p g a verksamheten som bedrevs på 
flygflottiljen. Då är det istället lämpligt att använda den här marken till lager- 
och logistikverksamhet när entreprenörer efterfrågar mark för det ändamålet i 
kommunen, istället för att ta i anspråk produktiv åkermark i Varalöv. 
 
Ett annat markområde som kan användas för denna verksamhet ligger längs 
med E6:an norr om Hjärnarp, där det idag inte är någon produktiv åkermark 
som behöver tas i anspråk för denna etablering. Centerpartiet i Ängelholms 
kommun avråder från exploatering av odlingsbar åkermark på fastigheten 
Kärra 1:9 för handels-, lager- och logistikverksamhet. Det finns flera alternativa 
markområden i närområdet som kan användas för dessa etableringar utan att 
produktiv åkermark behöver tas i anspråk. 
 
Avbryt pågående ärende kring framtagande av ny detaljplan för fastigheten 
Kärra 1:9 och låt fastigheten förbli ”slättlandskap” i Översiktsplanen. 
 
Kommentar: Representanter från de politiska partierna har möjlighet att komma med 
synpunkter och föra dialog inom ramen för beslutsfattande under detaljplaneprocessen.   
 
Miljöpartiet & Liberalerna, 2020-03-17 
Vi emotsätter oss en exploatering av området Kärra 1:9 som beskrivet i 
samrådet den 4 mars 2020. Syftet med exploateringen är att omvandla 61 Ha 
produktiv jordbruksmark till hårdgjord yta med lagerbyggnader.  
 
Jordbruksmark  
Kärra 1:9 är idag en fungerande jordbruksenhet om 61 Ha. Här odlas 
spannmål, växter och grönsaker m.m. och utgör en viktig del i att öka andelen 
närodlat. Sverige behöver ett bättre skydd av sin Jordbruksmark och landet har 
stort behov av att öka självförsörjningsgraden. Vi anser det förkastligt att 
hårdgöra produktiv åkermark och förstöra möjligheterna till odling för all 
framtid.  
 
Framtida trafiksituation  
Om den beskrivna exploateringen kommer till stånd resulterar det i en enorm 
ökning av trafiken i området. Redan idag efter utbyggnaden av det s.k Boozt 
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lagret har trafiken nått en oacceptabel nivå och både trafikplats Norra Varalöv 
och rondellen in mot Ängelholm har otillräcklig kapacitet. Den planerade 
exploateringen beräknas i samrådet endast medföra viss ökning av trafiken, 
några siffror eller flöden finns inte presenterade, men det står klart att 
trafiksituationen måste få en lösning.  
 
Om man använder de angivna ytorna, vad gäller lagerbyggnader, ger detta en 
total lagervolym om ca 3.500 000 kubikmeter lager (då är inte medräknat de 
lager som är hög-lager dvs 36 meter höga). Omräknat i trafikflöden ger detta ca 
2200 transporter med 18 meterstrailer per dag, med lågt räknade 
omsättningshastigheter i lager samt en fyllnadsgrad på ca 75%. Detta innebär 
inte bara en oerhörd påfrestning på miljön, i form av ökande biltrafik, utan 
också enormt ökade kostnader för att klara denna ökning från dagens nivå. Till 
detta kommer alla persontransporter. Enligt Trafikanalys tillkommer dessutom 
ökade transporter på grund av dålig utnyttjandegrad av transporter vid E-
Handel.  
 
Sammantaget skulle en exploatering beskriven i detaljplanen medföra både en 
miljömässig och en trafikmässig ohållbar situation. Vad anpassningen av 
trafikplats och rondell innebär för kostnader för Ängelholms kommun anges 
inte. Enligt gammalt avtal vid tidigare exploatering skall kostnaden delas mellan 
kommunen och Trafikverket. 
 
Övriga miljömässig påverkan  
I nuvarande översiktsplan för Ängelholms kommun utpekas området som 
slättlandskap, vilket gör att föreslagen detaljplan strider mot gällande 
översiktsplan. Utsikten är vidsträckt med milslång vacker utsikt, vilket bidrar 
till känsla av det för Ängelholm karakteristiska öppna landskapet. Området 
gränsar till Vegeå, som riskerar att kraftigt påverkas, dels av utsläpp av 
förorenat dagvatten dels med negativ inverkan på fisket. (se skrivning från 
Vegeå fiskevårdsförbund) dels begränsningar i befintligt friluftsliv 
(Vegeåleden).  
 
Övrigt  
Som motivering, till att i anspråk ta 61 Ha produktiv jordbruksmark för 
lagerverksamhet, anger Catena med dotterbolag (exploatören Queenswall 2 
AB), väsentlig samhällsnytta som argument. Man syftar då på att verksamheten 
förväntas skapa 1500 till 2000 arbetstillfällen. Detta är en kraftigt friserad siffra. 
E-handelns lagerverksamhet är den bransch som f.n genomgår den snabbaste 
automatiseringen. Omvandlingen sker till automatlager för att klara en 
konkurrenskraftig kostnadsnivå. Som nämnas kan att den tidigare etableringen 
av Boozt skulle ge 500-600 nya arbetstillfällen. Det faktiska förhållandet är att 
antalet arbetstillfällen är lägre än i den tidigare etableringen i Ängelholm. Detta 
beroende på en kraftigt ökad automatisering. Idag sysselsätts ca 190 personer, 
varav 70 tillfälligt. Hur många av de anställda som bor i Ängelholm är oklart. 
På ett annat ställe i samrådsdokumentet anges att ca 2000 personer kommer att 
vistas i området dagligen, inte arbetstillfällen. Det angivna skälet "väsentlig 
samhällsnytta" är därför inte relevant som argument för föreslagen 
exploatering. 
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Vidare anges att närheten till den tidigare exploateringen kan ge synergieffekter. 
Erfarenhet från liknande projekt visar att den effekten är försumbar.  
 
I samrådet har också alternativa områden angetts, vilka samtliga har dömts ut 
av varierande skäl, mest då det är jordbruksmark samt bebyggelse. Inte i något 
fall har markägaren kontaktats, vilket inte mottagits väl. Ett alternativ som inte 
tagits in i planen är den s.k. Tvärbanan, där finns drygt 1 miljon kvm mark 
lämplig för angivet ändamål. Närheten till kommunikationer är helt acceptabel.  
 
Med ovan angivna skäl motsätter vi oss föreslagna exploatering. 
 
Kommentar: Representanter från de politiska partierna har möjlighet att komma med 
synpunkter och föra dialog inom ramen för beslutsfattande under detaljplaneprocessen.   
 
Planbeskrivningen har kompletterats med en uppskattad trafikökning enligt genomförd 
trafikutredning. Trafikutredningen fanns tillgänglig under samrådstiden och kommer återigen 
att vara tillgänglig under granskningstiden.  
 
Det medfinansieringsavtal som skrevs mellan kommunen och Trafikverket 2017 gällde 
endast en kostnadsfördelning för att utföra en utredning för att finna lösningar till 
problematiken med den beräknade kapacitetsbristen i trafikplats Norra Varalöv. Denna 
utredning (åtgärdsvalsstudie) är nu genomförd men det är ännu inte fastställt hur 
kostnaderna av de föreslagna åtgärderna ska fördelas.  
 
Miljöpartiet, 2020-03-17 
Partiet konstaterar att detaljplanen saknar stöd i kommunens översiktsplan, ÖP 
2035. Översiktsplanen anger att "Ängelholms kommun ska vara försiktig med 
att bygga på åkermark, utöver de större utbyggnadsområden och 
utredningsområden för bostäder som översiktsplanen innehåller (s. 41)". "I 
framtiden ska en konsekvensbeskrivning och en samhällsekonomisk 
bedömning genomföras innan nya beslut tas om att bygga på åkermark i 
Ängelholm (s.35)."  
 
Vi finner att den försiktighetsprincip som kommunen ska ha inte har kommit 
till uttryck i det aktuella planförslaget. Vidare är konsekvensbeskrivningen 
ensidig och belyser inte effekterna för jordbrukets del. Den utlovade 
samhällsekonomiska analysen saknas helt.  
 
Vi anser att detaljplanen inte är förenlig med reglerna om skydd för 
brukningsvärd jordbruksmark. Enligt 3 kap. 4 § miljöbalken får brukningsvärd 
jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det 
behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan 
tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan 
mark tas i anspråk.  
 
Planförslaget saknar en utredning av alternativa lokaliseringsmöjligheter för 
verksamhetsområdet, som på ett klargörande sätt belyser vilka för och 
nackdelar som föreligger om istället annan mark tas i anspråk. Med "annan 
mark" i 3:4 miljöbalken avses mark som inte är jordbruksmark, sådan mark 
finns utpekad i ÖP 2035 men finns inte med i utredningen. De alternativa 
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platserna tar ungefär lika stor areal jordbruksmark i anspråk, jordbruksmark 
som anses ha likvärdig bördighet med marken i planförslaget. 
 
De prejudicerande domar som under de senast tre åren har avgjorts av Mark- 
och miljööverdomstolen innebär sammanfattningsvis följande: 
- att "brukningsvärd jordbruksmark" inte endast omfattar de bördigaste 

jordarna utan gäller i stort sett all jordbruksmark och även om den inte 
brukas just för tillfället. Brukningsvärd jordbruksmark är inte bara 
åkermark utan också betesmark, 

- att detaljplan på jordbruksmark upphävts med motiveringen att det saknats 
en utredning av möjligheterna till lokalisering på annan mark (Värmdö 
m.fl.), 

- att detaljplan på jordbruksmark som strider mot gällande översiktsplan har 
upphävts (Svedala) 

och  
- att högsta instans i de allra flesta fall haft en mer restriktiv bedömning av 

exploatering av jordbruksmark än underinstanserna. 
 
Ytterligare synpunkter på förslag till detaljplan:  
Enligt trafikutredning måste ytterligare åtgärder göras för att säkerställa en 
säker trafiklösning. Denna kan komma att innebära att ännu mer 
jordbruksmark måste tas i anspråk. Någon sådan utredning finns inte. 
Dessutom måste kostnaderna för trafiklösningen utredas och även vem som 
ska betala för dessa. 
 
Planen kommer innebära mer trafik. Därför vill vi göra en koldioxidbudget för 
den ökande trafiken där man dessutom tar med den negativa påverkan som det 
innebär att inte bruka åkermarken. Att bruka åkermark är i sig är en kolsänka. 
Argumentet att "man bara flyttar verksamheten till annan kommun" fungerar 
inte, vi måste ta ansvar när det gäller klimatförändringarna och påverka där vi 
har rådighet.  
 
En utredning angående ljusföroreningarnas påverkan på djur och människor 
måste göras. En förklaring till det minskande beståndet av tex insekter, 
fladdermöss, ugglor och andra nattlevande djur har av många forskare (t ex 
Rydell J, Eklöf J; Hölker F. Wolter C, Perkin EK, Tockner K;) förklarats av 
den ökande ljusföroreningen.  
 
Till sist: Vad händer med området när e-handeln sviker p g a ändrade 
konsumtionsmönster? Finns det möjlighet till att avsätta medel för ett 
återställande av området? 
 
Kommentar: Representanter från de politiska partierna har möjlighet att komma med 
synpunkter och föra dialog inom ramen för beslutsfattande under detaljplaneprocessen.   
 
En samhällsekonomisk analys är framtagen inom ramen för detaljplanen. Efter samrådet är 
även en lokaliseringsutredning gjorts.  
 
Trafikverket har tillsammans med kommunen tagit fram en åtgärdsvalsstudie som föreslår 
möjliga åtgärder för att förbättra trafiksituationen kring Trafikplats Norra Varalöv. Hur 
kostnaderna ska fördelas är ännu inte fastställt.  
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En koldioxidbudget bedöms vara svår att genomföra för ett enskilt område utan att sätta i 
kontext till kommunens övriga utsläpp. Detta är i så fall något som bör göras som ett 
helhetsgrepp för kommunen och bedöms därmed inte vara en fråga för detaljplanen.  
 
Naturskyddsföreningen, 2020-03-15 
Förslaget från Ängelholms kommun till detaljplan innebär att 60,8 hektar mark, 
till största delen jordbruksmark, tillåts att exploateras för att skapa ett 
verksamhetsområde främst för lager till e-handel. 
 
Kommentar: Efter samrådet har delar av planområdet plockats bort. I nuvarande förslag 
omfattar planområdet 48 hektar, varav cirka 45 hektar utgörs av jordbruksmark. 
 
Markhushållning 
Frågan som måste ställas är om ett lager för e-handel ur ett långsiktigt 
perspektiv är viktigare än 60,8 hektar mark för jordbruksändamål. 
Jordbruksmark är en värdefull naturresurs som måste bevaras inför framtiden, 
för att vi ska kunna producera livsmedel samt reducera användningen av fossila 
råvaror och bränslen. Det finns mycket värdefull jordbruksmark i Skåne, vilket 
innebär att Skåne har ett särskilt stort ansvar att hushålla med jordbruksmark. 
Vår bedömning är därför att det inte är förenligt med god markhushållning att 
exploatera 60,8 hektar mark.  
 
Kommentar: Planhandlingarna belyser både de negativa och positiva aspekterna med 
föreslagen exploatering. Miljökonsekvensbeskrivningen visar att planförslaget medför stora 
negativa konsekvenser för jordbruksmarken. Det är kommunerna som är ansvariga för 
planering av hushållning med jordbruksmarken. Detta innebär att det slutligen är politiska 
beslut som avgör hur kommunens mark ska användas.  
 
Om en exploatering ändå blir aktuell, är det viktigt att markåtgången reduceras 
så mycket som möjligt. Av planförslaget kan vi inte utläsa några direkta försök 
att reducera markbehovet. I planförslaget används totalt 60,8 hektar varav 22,6 
hektar är tänkt att användas för lagerbyggnader. Merparten av byggnaderna får 
vara 13-14 meter höga. En mindre del av byggnaderna tillåts vara 36 meter 
höga. Här bör olika alternativ övervägas. Skulle det exempelvis vara möjligt att 
låta verksamhetsområdet vara mindre till ytan, men med högre höjd på den yta 
som används. Detta och liknande resonemang måste föras om det finns en 
ambition från Ängelholms kommun att uppnå en god markhushållning. 
 
Kommentar: Efter samrådet har delar av planområdet plockats bort. I nuvarande förslag 
omfattar planområdet 48 hektar, varav cirka 45 hektar utgörs av jordbruksmark. Totalt 
får cirka 18,2 hektar av planområdet bebyggas och högst 70 % av markytan får hårdgöras. 
Resterade ytor krävs för bland annat dagvattenfördröjning, parkeringsytor och gator. Att 
tillåta stora ytor för höglager får andra konsekvenser som stor påverkan på landskapsbilden 
och större störningar för omgivande bebyggelse. Utöver detta så är det inte alla verksamheter 
som har behov av höglager och inte alla varor som kan lagras i den typen av lager. Även 
höga lager skulle kräva stora ytor för transporter och parkering.  
 
Klimat 
Det måste ifrågasättas om e-handelslagar är en långsiktigt hållbar verksamhet, 
med tanke på klimatmålen i Parisavtalet och behovet av att kraftigt reducera 
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utsläppen av växthusgaser. Detta lager är lokaliserat i närheten av en motorväg 
vilket ger tillgång till vägnätet. Koppling till järnvägsnätet saknas dock, vilket 
innebär att det inte kommer att vara möjligt att transportera till och från lagret 
via järnväg. Detta är en väsentlig nackdel ur ett klimatperspektiv. I synnerhet 
mot bakgrund av att varorna från lagret med all säkerhet kommer att 
transporteras långa sträckor. 
 
Kommentar: Detaljplanens klimatpåverkan, påverkan på luftkvalitén och svavelutsläpp 
bedöms som negativa då det är en transportintensiv verksamhet som föreslås. Den ökade 
transporten till och från området bedöms innebära en negativ inverkan lokalt, men samtidigt 
mindre påverkan i andra delar av regionen när viss trafik omdirigeras till Ängelholm. Den 
samhällsekonomiska nettoeffekten är däremot osäker och mer information om start- och 
slutdestinationer för transporterna idag och vid en exploatering på Kärra 1:9 behövs för att 
kunna dra någon tydlig slutsats. Det finns även en pågående utveckling och omställning till 
mer eldrivna fordon vilket på sikt kan minska påverkan på klimatet. 
 
Vatten 
Vi kan konstatera att exploateringen väntas leda till försämrad förmåga att 
hantera översvämningar. Beträffande grundvattnet anges att grundvattennivån 
är hög i området, särskilt i den södra delen. Därmed uppkommer 
frågeställningen om exploateringen kan väntas påverka grundvattnet negativt. 

 
Kommentar: Efter samrådet har den sydvästra delen utgått från planområdet. 
Dagvattenhantering säkerställs i detaljplanen genom att fördröjningsytor avsätts i 
plankartan. Ytorna kan även omhänderta skyfall med 100 års återkomsttid. Vid större 
skyfall kan bräddning ske till den markyta som angränsar planområdet i sydväst. 
 
I förslaget till detaljplan framgår att dagvatten från planområdet planeras att 
avledas via ett dikningsföretag som har sitt utlopp i Vegeå. För att hantera 
risken för föroreningar från trafik och trafikbelastade ytor anges att det behövs 
reningsanläggningar. Naturligtvis är det bra att reningsanläggningar utförs, men 
det visar också det på de grundproblem som finns med denna Ängelholm 
exploatering. Risk för att tungmetaller och andra föroreningar hamnar i Vegeå 
är bekymmersamt och ett argument mot exploateringen. 
 
Kommentar: Den främsta anledningen till att Vegeås vattenkvalitet bedöms ha dålig 
status idag är på grund av att ån är kraftigt näringspåverkad av jordbruk. Planförslaget 
innebär att denna påverkan kommer att minska. Planförslaget riskerar istället att medföra 
andra typer av föroreningar som kan komma från trafik och trafikbelastade ytor. I 
planbeskrivningen framgår tydligt hur dagvattnet ska renas, dels genom sedimentering av 
partiklar i dagvattendammar, men även genom bl.a. oljeavskiljare och sandfång. Storleken 
på dammarna gör att det finns goda förutsättningar för rening av dagvatten. Utifrån detta 
görs bedömningen att planförslaget inte kommer att påverka Vegeån vattenkvalitet.  

 
Antal arbetstillfällen 
Exploateringen syftar till att skapa ett verksamhetsområde som uppges 
sysselsätta 1 500 - 2 000 personer. Så många nya arbetstillfällen kan låta 
lockande, men uppgiften om 1 500 – 2 000 arbetstillfällen kan inte tas för en 
absolut sanning. Lagerbranschen är en bransch som använder robotteknik och 
som kan förväntas bli allt mer robotiserad i framtiden. 
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Kommentar: Antalet arbetstillfällen har uppskattats genom att jämföra med olika 
referensområden som bedriver liknande verksamheter. Utifrån denna jämförelse bedöms 
beräknad uppskattning på 1500-2000 arbetstillfällen vid fullt utbyggt område som rimlig. 
Det är svårt att förutspå hur framtida lagerhantering kommer att se ut med tanke på den 
snabba teknologiska utvecklingen. En del forskning tyder på att jobb kan komma att 
minska i takt med automatisering, medan vissa rapporter visar att ny teknik istället skapar 
fler jobb och nya roller på företagen. Därför har detta inte beaktats i uppskattningen.  
 
Postnord, 2020-02-28 
PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten 
vilket bland annat innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen 
och standarden på postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar 
Postnord samtliga postoperatörer som är verksamma i det aktuella området. 
Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt och med hänsyn till 
arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i 
praktiken behöver utdelningen standardiseras. 
 
Vid nybyggnation av villor och radhus placeras postlådan i en lådsamling vid 
infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en 
fastighetsbox på entréplan. 
 
Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för 
dialog gällande godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation. 
En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till 
adressen. 
 
Kommentar: Detaljplanen medger inte bostadsbebyggelse.  
 
Den Goda Jorden, 2020-03-17 
Föreningen Den Goda Jorden motsätter sig exploateringen av fastigheten 
Kärra 1 :9 av de skäl som anges nedan. 
 
Föreningen konstaterar att detaljplanen saknar stöd i kommunens 
översiktsplan, ÖP 2035. Översiktsplanen anger att "Ängelholms kommun ska 
vara försiktig med att bygga på åkermark, utöver de större utbyggnadsområden 
och utredningsområden för bostäder som översiktsplanen innehåller (s. 41)". "I 
framtiden ska en konsekvensbeskrivning och en samhällsekonomisk 
bedömning genomföras innan nya beslut tas om att bygga på åkermark i 
Ängelholm (s.35)."  
 
Vi finner att den försiktighetsprincip som kommunen ska ha inte har kommit 
till uttryck i det aktuella planförslaget. Vidare är konsekvensbeskrivningen 
ensidig och belyser inte effekterna för jordbrukets del. Den utlovade 
samhällsekonomiska analysen saknas helt.  
 
Föreningen anser att detaljplanen inte är förenlig med reglerna om skydd för 
brukningsvärd jordbruksmark. Enligt 3 kap. 4 § miljöbalken får brukningsvärd 
jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det 
behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan 
tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan 
mark tas i anspråk.  
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Planförslaget saknar en utredning av alternativa lokaliseringsmöjligheter för 
verksamhetsområdet, som på ett klargörande sätt belyser vilka för och 
nackdelar som föreligger om istället annan mark tas i anspråk. Med "annan 
mark" i 3 :4 miljöbalken avses mark som inte är jordbruksmark, sådan mark 
finns utpekad i ÖP 2035 men är inte utredd. De alternativa platserna tar 
ungefär lika stor areal jordbruksmark i anspråk, jordbruksmark som anses ha 
likvärdig bördighet med marken i planförslaget. 
 
De prejudicerande domar som under de senast tre åren har avgjorts av Mark- 
och miljööverdomstolen innebär sammanfattningsvis följande: 
- att "brukningsvärd jordbruksmark" inte endast omfattar de bördigaste 
jordarna utan gäller i stort sett all jordbruksmark och även om den inte brukas 
just för tillfället. Brukningsvärd jordbruksmark är inte bara åkermark utan 
också betesmark, 
- att detaljplan på jordbruksmark upphävts med motiveringen att det saknats 

en utredning av möjligheterna till lokalisering på annan mark (Värmdö 
m.fl.), 

- att detaljplan på jordbruksmark som strider mot gällande översiktsplan har 
upphävts (Svedala), och 

- att högsta instans i de allra flesta fall haft en mer restriktiv bedömning av 
exploatering av jordbruksmark än underinstanserna. 

 
Föreningen Den Goda Jorden, som enligt 16 kap. 13 § miljöbalken har talerätt 
i planärenden, konstaterar att detaljplanen strider mot intentionen i ÖP 2035 
och saknar en utredning av möjligheterna att ta annan mark i anspråk. 
Föreningen anser därför att det föreslagna verksamhetsområdet inte bör 
komma till stånd på den mark som planen anger. 
 
Kommentar: Då detaljplanen avviker från översiktsplanen har en lokaliseringsutredning 
tagits fram med syfte att undersöka om vald lokalisering är bäst lämpad för föreslaget 
ändamål. Utredningen utgår ifrån olika bedömningskriterier som anses vara avgörande för 
exploateringen. Kriterier som närhet till infrastruktur (E6/E20, E4 och Trafikplats) och 
möjlighet till synergieffekter genom närhet till befintligt verksamhetsområde i Norra Varalöv 
är några som anses vara av stor vikt för ändamålet. Utgångspunkten har framförallt varit 
att jämföra med de områden som är utpekade för större verksamhetsområden i 
översiktsplanen. Utifrån dessa kriterier bedöms vald lokalisering vara bäst lämpad för 
ändamålet. 
 
Planhandlingarna belyser både de negativa och positiva aspekterna med föreslagen 
exploatering. Miljökonsekvensbeskrivningen visar att planförslaget medför stora negativa 
konsekvenser för jordbruksmarken. Det är kommunerna som ansvarar för planering av 
hushållning med jordbruksmarken. Detta innebär att det slutligen är politiska beslut som 
avgör hur kommunens mark ska användas.  
 
Vegeås fiskevårdsområde, 2020-03-10 
Bakgrund 
Vegeås Fiskevårdsområde bildades 1985 och representerar samtliga 
fiskerättsinnehavare från mynningsområdet uppströms fram till landsvägsbron 
i Strövelstorp med samtliga därtill hörande biflöden.  
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Genom många års utförda åtgärder har Fiskevårdsområdet själv och 
tillsammans med andra organisationer på ett kraftfullt sätt bidragit till att den 
biologiska mångfalden inom Vegeå ökat på ett positivt och påtagligt sätt. 
Exempel på detta är årlig utsättning i Vegeå av tusentals av den rödlistade och 
utrotningshotade ålen. Detta har skett tillsamman med Ålfonden. Andra 
exempel är de mycket stora belopp som finns nedgrävda i biotopförbättrande 
åtgärder inom lekområdena för lax och havsöring som skett genom åren. Bara 
under åren 2013-2016 investerades över 1 miljon kronor i ån tillsammans med 
Vegeås Vattendragsförbund. Detta möjliggjordes genom bl.a. en storslagen 
donation av Findus i Bjuv. Under dessa år restaurerades över 6,5 km 
strömvatten. Sju nya fiskvägar förbi vandringshinder anlades. Totalt tretton 
biotopförbättrande projekt genomfördes dessa år i ån. En mängd 
biotopförbättrande åtgärder tillsammans med effektivare reningsverk, samt ett 
mer miljömedvetet lantbruk har resulterat i att Vegeå idag är ett av västra 
Skånes viktigaste reproduktionsområde för havsöring. Genom årlig inventering 
med elfiske vet vi att vi idag även har lekande lax i Vegeå.  
 
Nedströms den föreslagna exploateringsarealen kännetecknas ån av höga 
åslänter beväxta med mycket gammal ädellövskog där genomsnittsåldern på 
träden i många fall är mer än 150 år. Detta har medfört att större delen av 
åslänterna är biotopskyddade. Detta pga. dess unika och värdefulla karaktär ur 
naturvårdssynpunkt. Mynningsområdet några kilometer nedströms det 
förslagna exploateringsområdet är internationellt känt i ornitologiska 
sammanhang och är idag fågelskyddsområde. 
 
Kommentar: Efter samrådet har planområdet minskat i storlek och ligger som närmast 
över 400 meter från Vegeå. Det långa avståndet till ån gör att bedömningen är att 
detaljplanen inte har någon påverkan på å-slänterna och den natur som finns där.  
 
Området utgör även ett av de viktigaste lekområden för fisk inom 
Skälderviksområdet. Området utgör även ett viktigt bad och rekreationsområde 
för turister och lokalbefolkning.  
 
Nedströms exploateringsområdet finns många arter unika för kommunen, ja 
hela nordvästskåne. Exempel på detta är bl.a. havsörn, glada, kungsfiskare, 
fiskgjuse, utter och i mynningsområdet skärfläcka och knubbsäl. Alla beroende 
av god vattenkvalité då de alla är mer eller mindre beroende av ån som 
födokälla eller närmiljön till ån som skydd.  
 
Området nedströms Kärra 1:9 besöks årligen av tiotusentals människor. Detta 
pga. att området är lättillgängligt, men framför allt för dess mycket höga 
naturvärden där ån möjliggör den rika biodiversifiering som kännetecknar 
området. Som rekreationsområde torde det höra till ett av kommunens mest 
välbesökta.  
 
Slutsats 
Idag är de flesta seriösa människor och samlad expertis övertygade om att vi 
står inför en drastisk och snabb klimatförändring med bl.a. periodvis mycket 
ökad nederbörd. Dessvärre märker boende nedströms Vegeå redan av detta i 
form av anmärkningsvärda översvämningar och en aldrig tidigare skådad 
erosion på åslänterna. Bevisen på detta är påtagliga och tragiska i form av den 
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mängd månghundraåriga ädellövträd som årligen störtar ner i ån då slänterna 
brister. Ökat ljusgenomsläpp resulterar i igenväxning och sämre biotop för 
vattenorganismer med bl.a. högre vattentemperatur. Orsaken till ovanstående 
problem finns naturligtvis att söka i att andelen hårdgjorda ytor inom 
avrinningsområdet aldrig varit större och periodvis ökad nederbörd. 
Obefintliga, otillräckliga eller illa planerade buffertmagasin resulterar i att 
amplituden mellan hög och lågvatten blivit extrem. Högvattennivåerna har 
aldrig varit större och ej heller strömningshastigheten. Jord- och 
skogsbruksmark har som bekant en buffrande förmåga vid extrema regn. 
Risken för ytterligare erosionsproblem och översvämningsproblem med det 
föreslagna industriområdet är uppenbara. Ingen som färdats över våra skånska 
slättåar dom senaste årens vintrar kan ha undgått se de extrema 
översvämningar som förekommer.  
 
Kommentar: I samband med detaljplanen är en dagvattenutredning utförd. Utredningen 
beräknar hur mycket vatten som behöver fördröjas i dagvattendammar/magasin för att 
säkerställa att det kan hanteras inom fastigheten. Det flöde som får släppas på 
dikningsföretagets ledningar har efter samrådet minskat från 1,2 liter per sekund per hektar 
(vilket är tillåtet idag) till 0,9. Detta skapar större fördröjningsytor och bättre 
förutsättningar för sedimentering av partiklar. Med ett långsammare flöde bedöms 
detaljplanen inte innebära någon negativ påverkan på ån och den biologiska mångfalden. 
Utifrån dagvattenutredningens beräkningar har planbestämmelser införts som säkerställer att 
en erforderlig dagvattenlösning genomförs vid byggnation.  
 
Det aktuella området ligger bara +3 meter till +15 meter över havet. Risken för 
översvämning av delar av området torde vara en realitet. Med tanke på att det 
på området planeras industriell verksamhet med bl.a. kanske miljöfarlig gods 
inblandat kan skadorna inte bara för närmiljön utan för hela inre delen av 
Skälderviken bli påtagliga.  
 
År 2012 uppstod tekniska problem vid Findus reningsverk i Bjuv och stora 
mängder syreförbrukande organiskt material kom ut i ån. Inom bara ett dygn 
var praktiskt taget all biologisk aktivitet utslagen nedström i huvudfåran och i 
delar av mynningsområdet. Katastrofen väckte riksintresse. Med ovan i minnet 
svindlar tanken om långlivade giftiga kemiska föroreningar från ett illa planerat 
industriområde 100 meter från ån på kanske några timmar når vattensystemet.  
Med ovan som bakgrund torde det vara direkt huvudlöst att förlägga 60 hektar 
hårdgjord yta med industri strax intill ån även om det planeras 
utjämningsmagasin och reningsfaciliteter.  
 
Vi vet sedan många år att även obetydliga mängder av kemiska substanser 
påverkar den biologiska processen. Ett skrämmande exempel på detta är 
missbildad fisk i Mälaren och Hjälmaren pga. rester från läkemedel och p-piller 
som finns kvar i det "renade avloppsvattnet" och där sjöarna är recipienter.  
Området, såvida det blir av kommer att frekventeras av tusentals tunga 
dieselfordon årligen och dessutom en omfattande trafik med bensinbilar. 
Föroreningar från denna trafik drabbar miljön boende och besökare, dels 
genom påtagliga luftföroreningar dels genom markdeponering för att sedan 
genom regn och ofullständig rening rinna ut i Vegeå. Naturligtvis är även 
risken omfattande att giftiga eller oönskade föroreningar kommer ut genom 
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slarv eller sabotage. Områdets närhet till ån gör att förloppet är mycket snabbt 
och skadan kan drabba stora delar av Skälderviksområdet.  
 
Kommentar: Efter samrådet har den sydvästra delen (den mark som ligger närmast 
Vegeå) tagits bort från planområdet. Planområdet ligger nu som närmst cirka 500 meter 
från ån. Den främsta anledningen till att Vegeåns vattenkvalitet har dålig status idag är på 
grund av att ån är kraftigt näringspåverkad av jordbruk. Planförslaget innebär att denna 
påverkan kommer att minska. Istället riskerar föreslagen exploatering att medföra andra 
typer av föroreningar. I planbeskrivningen framgår det hur dagvattnet ska renas, dels genom 
sedimentering i dagvattendammar, men även genom bl.a. oljeavskiljare och sandfång. 
Detaljplanen bedöms därmed inte innebära negativ påverkan på miljökvalitetsnormer vatten.  
Vad gäller vilken typ av varor som kommer att lagras inom området är detta något som 
prövas vid bygglov när det är känt vilka risker det finns att förhålla sig till. Det kan då bli 
aktuellt att verksamheten får vidta särskilda åtgärder för att tillgodose tillfredsställande 
säkerhet.  
 
Området kännetecknas geologiskt av sandjordar med ett högt och rörligt 
grundvatten. I ena hörnet av området, närmast ån, finns en gammal soptipp, 
där kommunen knappast vet vad den i detalj består av. Grävningsarbeten i 
området runt deponin kan sätta igång läckage från tippen som snabbt når ån. 
Analogt gäller detta hela område då en förorening genom den snabba 
vattenföringen i marken snabbt kan förstöra grundvattnet inom stora områden 
och förr eller senare når ån.  
 
Att med industri bebygga och hårdgöra 60 hektar alldeles i närheten av Vegeå 
medför så stora risker att helt förstöra eller allvarligt skada mycket stora 
naturvärden, att projektet inte bör genomföras.  
 
Kommentar: En markmiljöutredning har tagits fram för att undersöka hur situationen 
för deponin ser ut. Resultat från pågående kontrollprogram tyder generellt på låga halter och 
kemiskt stabila förhållanden i vattnet som läcker ut från deponin. Då deponin är täckt med 
tätande lera bedöms lakvattenbildningen vara begränsad. Efter samrådet har planområdet 
minskat vilket innebär att deponin, samt marken öster om deponin, inte längre planläggs.  
Då det inte bedöms vara lämpligt att bygga för nära deponin har även en zon om 10 meter 
utanför deponins bedömda utbredning i norr planlagts som natur.   
 
Utöver vad som ovan nämnts finns det många viktiga och tunga argument för 
att den föreslagna exploateringen ej ska bli av. Detta ligger emellertid utan för 
ramen för Vegeåns Fiskevårdsområdes intresseområde, men bör ändå i korthet 
nämnas.  
 
Kulturgeografiska aspekter 
Rika fynd av fornlämningar visar att människor bott och verkat i bygden från 
åtminstone sista istiden. Att med över hundra hektar plåtskjul, dagens 
industriområde plus det planerade, förstöra en så stor del av bygden är inte 
försvarligt. Det påverkar ju inte enbart det exploaterade området utan en stor 
del av södra delen av kommunen genom det uppseendeväckande blickfånget.  
 
Kommentar: En arkeologisk utredning håller på att genomföras och frågan ska vara 
utredd innan detaljplanen antas.   
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Socioekonomiska aspekter  
I direkt anslutning till industriområdena bor många människor framför allt i 
Varalöv och Strövelstorp. Hur argumenterar man för att lugna alla dessa 
människor då de ska tvingas acceptera massiva luftföroreningar från tusental 
bilar, framför allt tung dieseltrafik som årligen ska betjäna området? Hur 
argumenterar man för att lugna alla oroliga husägare i trakten då huspriserna 
med största sannolikhet kommer att rasa inom området. Ty vem vill bo med 
utsikt över hundra hektar plåtskjul, där många av dessa bär karaktären av  
"amerikanska högriskfängelser".  
 
Mellan Strövelstorp och Utvälinge går längst Vegeå, sedan många år, en 
promenadstig som tillkommit helt på privat initiativ. Detta i samarbete mellan 
Strövelstorps byalag och Vegeholms gods. Promenadvägen torde under 
sommarmånaderna vara ett av kommunens mest frekventerade och målen för 
promenaden är de rika naturområdena nedströms det föreslagna 
exploateringsområdet, Vegeholms slott och Vegeås mynningsområde i 
Skälderviken. Man undrar med oro vad dessa tusentals ortsbor och turister 
kommer att tänka om Ängelholms kommun, när de tvingas en stor del av 
sträckan passera plåtskjul omgärdade med taggtråd och skyltar med "tillträde 
förbjudet"?  
 
Kommentar: Platsen bedöms bland annat vara lämplig för föreslaget ändamål då det 
finns få angränsande fastigheter med bostäder. På så sätt är det inte så många som blir 
direkt störda av föreslagen exploatering. Platsen anses även lämplig då det redan ligger ett 
verksamhetsområde öster om väg 107 och det är bra att samla dessa typer av verksamheter i 
kluster nära redan utbyggd infrastruktur. För de fastigheter som angränsar planområdet 
finns det en zon om 30-40 meter för att skapa distans och avskärmning mellan 
lagerbyggnader och befintlig bostadsbebyggelse. Andra åtgärder för att minska störningar som 
buller och besvärande ljus regleras på plankartan. Planförslaget kommer att medföra en stor 
påverkan på landskapsbilden. Åtgärder för att mildra denna påverkan har vidtagits i 
detaljplanen. En vegetationsridå ska planteras mot åkermarken i söder i syfte att dölja 
lagerbyggnaderna bakom vegetation. Även ett gestaltningsprogram har tagits fram för att 
lyfta vikten av gestaltning, anpassning till platsens omgivning och skapa en sammanhållen 
och dämpad bebyggelseutformning. Ur ett annat perspektiv bedöms detaljplanen tillföra 
positiva socioekonomiska konsekvenser i form av nya arbetstillfällen.    
 
Ett ständigt återkommande argument från tillskyndarna till exploateringen är 
att exploateringen medför ett stort antal arbetstillfällen. 1500-2000 stycken 
pratar entusiasterna om. Hur vet man detta när stora delar av området med 
sannolikhet först är exploaterade om kanske tio år? Vad vi däremot med 
säkerhet vet är att E-handel och lagerhantering är bland de mest rationaliserade 
och robotiserade branscher vi har och där behovet av mänsklig arbetskraft 
snarare ständigt minskar. Påståendet om arbetstillfällena förefaller vila "på 
kvicksand".  
 
Kommentar: Antalet arbetstillfällen har uppskattats genom att jämföra med olika 
referensområden som bedriver liknande verksamheter. Utifrån denna jämförelse bedöms 
beräknad uppskattning på mellan 1500-2000 arbetstillfällen vid fullt utbyggt område som 
rimlig. Det är svårt att förutspå hur framtida lagerhantering kommer att se ut med tanke på 
den snabba teknologiska utvecklingen. En del forskning tyder på att jobb kan komma att 
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minska i takt med automatisering, medan vissa rapporter visar att ny teknik istället skapar 
fler jobb och nya roller på företagen. Därför har detta inte beaktats i uppskattningen. 
 
Jordbruksmark 
En ständigt växande befolkning i världen som medför ökenspridning, erosion, 
urbanisering, klimatförändringar och försaltning av våra jordar gör att 
tillgänglig odlingsjord ständigt minskar i världen. Detta innebär att mellan 5-10 
miljoner hektar årligen för all framtid på världsbasis är borta, Sverige har 2,5 
milj. hektar åker. En stor del av det elände med flyktingkriser, krig och 
konflikter som vi tvingas uppleva bottnar just i det faktum att jordens resurser 
är ändliga och då i synnerhet jordbruksmark och rent sötvatten.  
Sveriges konsumtion av svenskproducerad mat sjunker ständigt, för nötkött 
var den mindre 80% år 2017 för griskött mindre än 85%. Idag importerar vi 
25% av våra livsmedel från ofta fjärran liggande länder.  
 
Kärra gård (Kärra 1:9) utgör en utomordentligt välfungerande jordbruksenhet. 
Jorden består av mullig sand, praktiskt taget stenfri. Möjlighet finns att 
bevattna praktiskt taget hela arealen. Detta gör att Kärra gård måste betraktas 
som mycket attraktiv som jordbruksgård och produktionsenhet.  
 
Att med ovan som bakgrund för all framtid förstöra en större, bra och väl 
fungerande jordbruksenhet för att förse oss med lyxkonsumtion torde inte bara 
vara ologiskt utan både omoraliskt och oetiskt inför omvärlden och kommande 
generationer. För den intresserade läsaren bifogar jag adressen till en liten 
intressant och läsvärt skift som kortfattat berör ämnet. En utskrift till 
densamme bifogar jag originalet till detta inlägg som tillställts Ängelholms 
Kommun. 
 
Kommentar: Efter samrådet har delar av planområdet plockats bort. I nuvarande förslag 
omfattar planområdet 48 hektar, varav cirka 45 hektar utgörs av jordbruksmark. 
 Planhandlingarna belyser både de negativa och positiva aspekterna med föreslagen 
exploatering. Miljökonsekvensbeskrivningen visar att planförslaget medför stora negativa 
konsekvenser för jordbruksmarken. Slutligen är det politiska beslut som avgör hur 
kommunens mark ska användas.    

 
Fastighetsägare till Kärra 1:21, 2020-03-14 
Vi önskar framföra våra synpunkter gällande Kärra 1:9 och motsäger oss 
förslaget. Våra åsikter följer nedan. 
 
1. Landskapsbild/stadsbild 
Vi anser att det är en omfattande förändring av den bild som ges av 
Ängelholm. Vem vill Ängelholm vara? En industristad? Eller vill vi behålla det 
naturnära och sommarturismen? Vi har en väldigt fin landskapsbild när man 
kommer av södra avfarten och välkomnar in i en vacker landskapsbyggd. Med 
industribyggnader i den omfattningen strider det mot översiktsplanen, där det 
ska vara slättlandskap fram till 2035, vilken är satt av kommunen. Parker som 
anläggs inne i området kommer att döljas utifrån av stora plåtbyggnader. 
 
Kommentar: Detaljplanen bedöms få en stor påverkan på landskapsbilden. Då det redan 
finns ett befintligt verksamhetsområde i öst bedöms påverkan bli störst i söder. Olika 
åtgärder är vidtagna i detaljplanen för att mildra denna påverkan. Exempelvis ska en 



   42 (69) 
 

  

vegetationsridå som kan dölja lagerbyggnaderna uppföras längs med delar av den södra 
fastighetsgränsen. Ett gestaltningsprogram är även framtaget i syfte att undersöka och visa 
hur en sammanhållen och dämpad bebyggelseutformning som är anpassad till omgivningen 
kan skapas.  
 
2. Jordbruksmarken 
Marken är god åkermark idag och bör fortsätta att användas till närproduktion 
och spannmål. Väl etablerad industri på denna mark kommer att göra den 
obrukbar för all framtid. Dessutom kommer industrin att innebära förhöjda 
luftföroreningar, hård trafikbelastning och ställer oss frågande hur vattendrag 
och motsvarande kommer att påverkas av hårdläggning av mark. 
 
3. Infrastrukturen 
Trafikplats Varalöv är redan idag hårt belastad av yrkestrafik och pendlare. 
Den presenterade ombyggnaden av vägnätet anser inte vi kommer att vara 
tillräcklig för att tillgodose den trafik som industrin kräver och den befintliga 
trafiken. 
 
Kommentar: En åtgärdsvalsstudie (ÅVS) har tagits fram tillsammans med 
Trafikverket. ÅVS:en har identifierat lämpliga åtgärder för att uppnå en trafiksäker 
trafikplats och cirkulationsplats som har tillräckligt med kapacitet. Avtal om finansiering av 
dessa åtgärder ska skrivas med Trafikverket innan detaljplanen antas.  
 
4. Arbetstillfällen 
Ett argument som använd för att få bygga, är arbetstillfällen och ekonomisk 
tillväxt. Detta ifrågasätter vi då vi vill veta hur det gynnar oss Ängelholmare. 
Hur stor procent kommer att vara skattebetalare i Ängelholm samt få en 
tillsvidare anställning? Det befintliga lagerområdet har inte uppfyllt dessa 
kriterier idag som vi förstår, så att det gynnar Ängelholm kommun. Var är 
siffrorna på att vi som Ängelholmsbor kommer att tjäna på detta? 
 
Kommentar: Utifrån en jämförelse med liknande verksamhetsområden i Skåne så är 
1500-2000 arbetstillfällen en rimlig uppskattning vid fullt utbyggt område. Var 
arbetskraften är bosatt eller kommer att bosätta sig är tyvärr svårt att förutspå eller styra. 
Den samhällsekonomiska analysen har tittat på arbetslösheten i Ängelholm och i Skåne i 
stort. För att täcka den efterfrågan på arbetskraft som föreslagen exploatering kan ge upphov 
till är det troligt att personer som inte är bosatta i Ängelholms kommun även kommer att 
anställas. Således är arbetsmarknaden i Skåne län som helhet av intresse, dock antas de 
flesta anställda komma från området kring Ängelholm och Helsingborg. Något man även 
kan ta med i beräkningarna är att 14% av sysselsättningen i Ängelholm finns inom handel. 
Enligt Sverigeprognosen beräknas antalet anställda inom sällanköp minska med 15-27% 
fram till 2025. Detta innebär att arbetsmarknaden omfördelas och att det kan på sikt 
finnas en ökad tillgänglig arbetskraft i Ängelholm.  
 
5. Boendesituation 
Vår personliga påverkan på vår tomt och hem är alldeles för stor så som 
planen ser ut idag. Vi ifrågasätter starkt hur man kan anlägga så pass höga 
byggnader i närheten av boningshus när bebyggelsen har 60 hektar att anpassa 
sig till. Enligt ritningen idag kommer vi knappt att få sol på vår tomt under 
vinterhalvåret och mötas av höga plåtväggar utanför vår tomtgräns. Vi är 
medvetna om en byggnadsfriradie på 20 meter ifrån tomtgränsen, men anser 
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inte att den är tillräcklig för att inte inskränka på vår naturvalda 
boendesituation. 
 
Kommentar: Efter samrådet har den byggnadsfria zonen utökats till 30-40 meter. Detta 
bedöms vara ett rimligt avstånd utifrån identifierade möjliga störningar från föreslagen 
verksamhet. Detaljplanen reglerar även att det ska finnas vegetation inom zonen, bland 
annat i syfte att dölja lagerbyggnaderna. Placeringen av höglager har utifrån påverkan på 
landskapsbild, naturvärden och omgivning även preciserats till 3 möjliga platser i 
planförslaget. Byggnadshöjden har sänkts intill närliggande bostäder. Ny byggnadshöjd är 8 
meter med en totalhöjd på 14 meter och en största vinkel om 12 respektive 21 grader. 
Tanken med detta är att byggnadens takfot ska vara som lägst i riktning mot bostäderna, 
och sedan ha ett sluttande tak uppåt. På så sätt kan intrycket av byggnadshöjden mildras.   
 
Fastighetsägare till Kärra 1:15, 1:25 & 1:26, 2020-03-15 
 
Odlingsbar mark 
Vi skall vara rädda om odlingsbar mark och framför allt den mark som kan 
användas när vi av olika anledningar måste tänka på framtiden . Hur vi odlar 
och vad vi odlar. På kärra 1:9 finns odlingsbar mark som passar till i stort sett 
till vilken gröda som helst och möjlighet till bevattning 
 
Landskapsbilden 
Att mitt i ett renodlat jordbruksområde bygga enorma lagerbyggnader (max 
höjd 36 m = Dubbelt så högt som möllan som finns på grannfastigheten, 
Totala ytan på en byggnad  har vi inte fått tag i , kanske pga. att det inte finns). 
detta är inget som smälter in i landskapsbilden! 
 
I översiktsplanen ÖP 2035 är planområdet kärra 1:9 nämnt som slättlandskap. 
 
Kommentar: Påverkan på landskapsbilden bedöms bli stor, framförallt mot 
slättlandskapet i söder. Detaljplanen föreslår en del åtgärder för att mildra påverkan, som 
exempelvis att en vegetationsridå i del av fastighetsgräns mot söder för att dölja 
lagerbyggnaderna. Ett gestaltningsprogram är även framtaget för att skapa ett sammanhållet 
formspråk för ny bebyggelsen och övriga ytor inom området. Höglager får endast förekomma 
på 8% av den totala byggnadsarean, alltså cirka 14 500 kvm. Placeringen av höglager har 
utifrån påverkan på landskapsbild, naturvärden och omgivning preciserats till 3 möjliga 
platser i planförslaget. Det är endast inom dessa zoner som höglager får uppföras.  
 
Anställningar  
Man anger att ”bygget” kommer att generera 1500-2000 arbetstillfällen, hur har 
man kommit fram till detta antal, en vild gissning?  Man får en viss känsla av 
att det är för att få politikerna med sig. I behovsbeskrivning för tillfälliga p-
platser på Norra Varalöv 31:11 (det nya bygget som håller på att byggas upp 
längs motorvägen.) står det bl.a. - Verksamheten i dessa lokaler kommer att 
automatiseras mer och mer för att skapa en större konkurrenskraft. När 
automationen byggs ut kommer behovet av personal att minska. 
 
Kommentar: Antalet arbetsplatser är en uppskattning som är gjord genom att jämföra 
med andra likande verksamhetsområden. Det är svårt att göra en säker prognos då det inte 
är känt exakt vilka verksamheter som kommer att etablera sig på området. För 
lagerverksamhet är det dock generellt inte helt ovanligt att hyra in del av personalen genom 
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konsultföretag, framförallt då arbetsbelastningen kan variera över säsongen. Den här typen 
av lågtröskeljobb kan vara bra första jobb för unga eller nyanlända. Det råder skilda 
meningar om hur en eventuell automatisering kommer att påverka behovet av personal. En 
del forskning tyder på att jobb kan komma att minska i takt med automatisering, medan 
vissa rapporter visar att ny teknik istället skapar fler jobb och nya roller på företagen. 
Därför har detta inte beaktats i uppskattningen. 
 
När behovet av parkeringsplatserna inte längre är aktuellt återställs ytorna för 
enbart dagvattenhantering. 
 
Behov 
Finns det ett behov av att öka vår konsumtion av varor som inte är 
livsnödvändiga? Är det försvarbart ur miljösynpunkt att dessa varor 
transporteras fram och tillbaka från kunder utan begränsningar. Vårt svar är:  
NEJ ! 
 
Butiker i våra städer 
Vill vi ha kvar våra butiker i våra stadskärnor ? -Ja tack gärna! 
Något att tänka på när vi bygger fler och större e-handelsområde 
 
Kommentar: Synpunkten noteras.  

 
Fastighetsägare till Kärra 1:2 m.fl., 2020-03-16 
Fastighetsägaren och ägare till gården Vegeholm ställer sig frågande till det 
planerade logistikcentret och redogör anledningar till varför enligt nedan. 
 
Vegeå och erosionsproblem 
Vegeholm är en gammal gård där gårdskomplexet har sitt ursprung i tidigt 
1500-tal. Bland annat finns kanaler runt de två borggårdarna från denna tid. De 
senaste årens volatila vattenflöden i Vegeå har skapat stora erosionsproblem i 
kanalerna och inneburit kostnader för hundratusentals kronor. Även längs hela 
Vegeå har det de senaste åren blivit stora erosionsproblem längs åkanterna, 
vilket har resulterat i att slänterna och de månghundraåriga träd som står längs 
ån eroderas bort och stora naturvärden förstörs. 
 
Fler hårdgjorda ytor längs Vegeå samt ökad volatilitet i nederbörden har 
förändrat flödena i Vegeå. Med förändringar i klimat vilket innebär ökade 
regnmängder- hur ska detta tas om hand? Enligt den dagvattenutredning som 
finns med till underlaget beräknas området som ”gles bostadsbebyggelse”. 75 
procent hårdgjordyta av ca 60 hektar känns inte som ”gles bostadsbebyggelse”. 
Att Vegeå skulle få en positiv effekt av ett logistikcenter på 60 hektar som 
granne, vilket faktiskt påstås i Miljökonsekvensbeskrivningen, har jag svårt att 
tro. Hur resonerar kommunen? Hur mäts exempelvis de svavel- och 
kolpartiklar som släpps ut i naturen (både direkt och indirekt i Vegeå men även 
omgivande skog och åkrar) från de tusentals lastbilar som förväntas röra sig i 
området? 

 
Vidare rinner Vegeå ut i Skälderviken som enligt Ängelholms översiktsplan är 
benämnt som ”hänsynsområde för värdefullt havsområde”, ”hänsynsområde 
för höga naturvärden” samt ”hänsyn för bad och friluftsliv”. Längst ut vid 
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mynningen är också ett natura 2000-områden p.g.a. fågellivet. På vilket sätt tas 
hänsyn till detta med det planerade logistikcentret? 
 
Kommentar: I samband med detaljplanen är en dagvattenutredning utförd. Utredningen 
har beräknat hur mycket vatten som behöver fördröjas i dagvattendammar/magasin för att 
säkerställa att vattnet kan hanteras inom fastigheten och släppas på dikningsföretagets 
befintliga ledning. Med hänsyn till Vegeå har flödet som får släppas på dikningsföretaget 
strypts från 1,2 liter/sekund per hektar till 0,9 efter samrådet. Dagvattendammarnas 
storlek har anpassats utifrån nytt flöde. Utifrån utredningen har planbestämmelser införts 
som säkerställer att detta genomförs vid byggnation. Bland annat är en förutsättning att det 
inte får hördgöras mer än på 70% av planområdets markyta.  
 
Vad gäller Vegeån så anger VISS (Vatteninformationssystem Sverige) att den främsta 
anledningen till att ån har dålig status är på grund av att den är kraftig näringspåverkad. 
Detta är troligen en följd av utsläpp av övergödande ämnen från jordbruket. Planförslaget 
medför att denna påverkan från planområdet upphör. Föreslagen exploatering kan dock leda 
till andra föroreningar. Detaljplanen får inte påverka miljökvalitetsnormen i Vegeå och 
därför kommer rening av dagvatten från planområdet att ske. I och med att flödet stryps 
ytterligare så blir det längre uppehållstider i dammarna vilket förbättrar förutsättningar för 
sedimentering av partiklar. Startbesked får inte ges för ny byggnation förrän en anmälan om 
dagvattenrening är prövad och godkänd av kommunen. Miljöenheten kan där ställa krav på 
att rening utförs på ett tillfredställande sätt. Då Vegeåns vattenkvalitet inte kommer at 
försämras bedöms det inte heller var någon risk för negativ påverkan på Skälderviken.   
 
Efter samrådet har detaljplanens utbredning minskat då den sydvästra delen har tagits bort 
från planområdet. Detta innebär att planområdet som närmast ligger cirka 500 meter från 
Vegeå. Detaljplanen bedöms därmed inte ha någon påverkan på naturen kring Vegeås 
dalgång.   
 
Barriäreffekter 
Kärra ingår i det så kallade öppna slättlandskapet söder om Ängelholm. På 
Vegeholm har vi kartor från 1600-talet som visar hur det historiskt har sett ut. 
Efter staden Ängelholm kommer Sandåkra by (i dag Varalöv/ Norra Varalöv), 
därefter Kärra by och slutligen Strövelstorp. Om det inte råkar vara dimma är 
det fri sikt mellan Strövelstorp och hela vägen upp till Hallandsåsen. 
Visserligen ser inte bebyggelsen ut så som det historiskt har, men det har ändå 
funnits en kontinuitet i hur det används och kommer från ett bevisligen långt 
kulturhistoriskt arv. 
 
Att det över tid har varit ett öppet slättlandskap har också gynnat både djur 
och växter. Av större däggdjur finns det främst rådjur och dovhjort i området, 
men även inslag av vildsvin, kronhjort och älg. Med planerat bygge kan det lätt 
konstateras att djuren inte på samma sätt kan röra sig fritt inom området och 
Vegeholm som granne kommer att få husera fler djur med tillhörande 
betesskador. Hur ska detta hanteras? 
 
Kommentar: En naturvärdesinventering är gjord för planområdet där olika skyddade 
arter har identifierats. Åtgärder kommer att vidtas för att dessa arter ska kunna fortleva i 
området. För djur som har stora rörelsemönster finns det fortfarande stora ytor i närområdet 
att röra sig på. Fastighetsägare ansvarar för sin egna mark och får själv vidta åtgärder vid 
eventuella problem med betesskador eller liknande.   
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Glädjande nog har det senaste åren siktats lax och den rödlistade uttern längs 
Vegeå. Detta visar på livskraften i Vegeå och vilken positiv utveckling som 
finns. Jag saknar material i underlaget i för vad byggnationen innebär för 
djurlivet längs ån. Hur påverkas rörelsefriheten och förekomsten av 
mellanstora däggdjur, exempelvis den rödlistade uttern, av byggandet i direkt 
närhet av Vegeå? 
 
Kommentar: Efter samrådet har planområdet minskat och ligger som närmst cirka 500 
meter från Vegeå. Uttern lever huvudsakligen vid själva vattensamlingarna och håller sig 
vanligtvis nära sitt vattenområde. Då dagvattenflödet som får släppas ut i Vegeå är 
begränsat bedöms det inte påverka djurlivet. Bedömningen är därför att föreslagen 
exploatering inte kommer att påverka uttern levnadsmiljö.  
 
Inte alltid lika synligt, men lika väsentligt är de barriäreffekterna som skapas för 
våra växter. Att det knappt kommer finnas en växt på det planerade bygget är 
naturligt men hur påverkas området för förekomster av växter runt om kring? 
Dessvärre skapas också barriärer för de redan utsatta pollinatörer, exempelvis 
humlor, fjärilar och bin, som så väl behövs för att hålla ett rikt växtliv levande. 
Hur hanteras detta? 
 
Kommentar: En naturvärdesinventering är gjord där värdefull natur inom planområdet 
har identifierats. Enligt inventeringen är det viktigast att skogsområdet i mitten av 
planområdet sparas i sin nuvarande form. Även den skogsdunge som ligger direkt söder om 
skogsområdet rekommenderas bevaras och utvecklas i syfte att stärka upp skogsområdet. 
Dessa två områden bevaras i detaljplanen. För att motverka att skogen blir helt isolerad i 
bebyggelse finns det även naturmark som sträcker sig väster- och söderut mot närliggande 
skogsområde och åkermark. På så sätt kan en grönstruktur successivt byggas upp, 
exempelvis i form av alléer med ädellövträd, samt solitära träd och planteringar på 
strategiskt utvalda platser. 
 
Utöver djur och växter rör det sig människor i området, framförallt via den så 
kallade Vegeåleden. Leden följer den kyrkostig som bland annat går mellan 
Vegeholms slott och kyrkan i Strövelstorp. 2005 mottog också Strövelstorps 
byalag Ängelholms kommuns kulturpris för sitt arbete med Vegeåleden. Ur 
Miljökonsekvensbeskrivningen går att utlösa följande förslag till åtgärder: 
- Utforma verksamhetslokaler så att de bidrar till en positiv upplevelse av 
landskapsbilden baserat på ett framtaget gestaltningsprogram. 
- Säkerställa att föreslagna planteringar mot söder verkställs. 
 
Påverkan norrifrån torde vara lika påtaglig som söderifrån, så varför finns då 
ingen föreslagen plantering där? Oavsett så konstateras det i underlaget att 
påverkan på landskapet och kulturmiljön är total och irreversibel. På vilket sätt 
går det då att utforma verksamhetslokalerna så att de bidrar till en positiv 
upplevelse av landskapsbilden? 
 
Sedan länge talas det om barriäreffekter för djur, växter och människor 
(exempelvis https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-
utreda/samhallsplanering/Miljo-halsa-och-landskap/Landskap/). 
Sammantaget berör underlaget inte frågan kring barriäreffekter- hur ska 
barriäreffekterna hanteras för djur, växter och människor? 
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Kommentar: Föreslagen exploatering bedöms påverka landskapsbilden. Ambitionen är 
att genom ett gestaltningsprogram kunna skapa en sammanhållen och dämpad bebyggd miljö 
som kan mildra denna påverkan. Landskapsbildanalysen har gjort bedömningen att 
påverkan kommer att bli som störst mot slättlandskapet i söder, framförallt pga. Vegeåleden 
och siktlinjer som förändras. Därför är ett av planförslagets fokus att minska denna 
påverkan genom en vegetationsridå som kan hjälpa till att dölja delar av nytt 
verksamhetsområdet. I norr finns Höganäsvägen som redan är en typ av barriär. 
Planområdet är privat och det är inte många människor som rör sig i området för rekreation 
idag. Föreslagen exploatering bedöms därför inte skapa barriär för människor, förutom 
förändrade siktlinjer.  
 
Alternativa placeringar 
I översiktsplanen finns det ett antal områden utpekade för industriell 
verksamhet, varför är inte alla områdena utredda utan endast ett urval? 
Närheten till tågstation och järnvägsspår i norra delen av Ängelholm förefaller 
som ett fullt rimligt alternativ att utreda. För transparensens skull ser jag gärna 
att alla alternativ utreds och att kommunen och företag båda två får 
kommentera respektive område så det finns ett väl underbyggt beslutsunderlag 
och att alla berörda invånare i Ängelholms kommun får ta del av olika 
perspektiv. 
 
I underlaget så finns det områden som egentligen verkar vara mer lämpliga för 
kommunen att exploatera (sett till de konsekvensbeskrivningar som finns) men 
företaget i fråga ser främst synergieffekter att ligga nära redan befintlig 
verksamhet. Frågan är om utredningen visar vad som är bäst för kommunen 
eller för företaget i fråga? 
 
Kommentar: Efter samrådet är en lokaliseringsutredning genomförd med syfte att 
undersöka om vald lokalisering är bäst lämpad för föreslaget ändamål. Utredningen utgår 
ifrån olika bedömningskriterier som anses vara avgörande för exploateringen. Kriterier som 
närhet till infrastruktur (E6/E20, E4 och Trafikplats) och möjlighet till synergieffekter 
genom närhet till befintligt verksamhetsområde i Norra Varalöv är några som anses vara av 
stor vikt för ändamålet. Utgångspunkten har framförallt varit att jämföra med de områden 
som är utpekade för större verksamhetsområden i översiktsplanen. Utifrån dessa kriterier 
bedöms vald lokalisering vara bäst lämpad för ändamålet.     
 
Övrigt 
För övrigt anser jag att det saknas en övergripande analys vad det faktiskt 
kommer att innebära för kommunen kopplat till arbetstillfällen. Det finns 
redan befintliga logistiklager så faktiska siffrorna på arbetstillfällen, var de 
anställda bor, hur utvecklingen av fast anställda har sett ut och sedan 
prognostisera för framtiden kopplat till robotisering och automatisering. Varför 
beaktas inte detta? 
 
Kommentar: Antalet arbetstillfällen har uppskattats genom att jämföra med olika 
referensområden som bedriver liknande verksamheter. Utifrån denna jämförelse bedöms 
beräknad uppskattning på 1500-2000 arbetstillfällen vid fullt utbyggt område som rimlig. 
Det är svårt att förutspå hur framtida lagerhantering kommer att se ut med tanke på den 
snabba teknologiska utvecklingen. En del forskning tyder på att jobb kan komma att 
minska i takt med automatisering, medan vissa rapporter visar att ny teknik istället skapar 
fler jobb och nya roller på företagen. Därför har detta inte beaktats i uppskattningen. 
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Den samhällsekonomiska analysen (som för övrigt inte finns publicerad) 
lämnar en del övrigt att önska, skulle samma resonemang användas i varje 
kommun skulle det inte finnas någon jordbruksmark kvar att använda. Att i 
princip endast titta på vad en lokal åkermark producerar och jämföra med vad 
ett logistikcenter producerar känns inte särskilt relevant i sammanhanget. 
Som invånare i kommunen efterfrågar jag ett riktigt noll-alternativ i denna 
fråga- vad är konsekvenserna om kommunen inte tillåter att området tas i 
anspråk av ett logistikcenter? 
 
Kommentar: Den samhällsekonomiska analysen var endast ett utkast under samrådet 
och publicerades därför inte på hemsidan. Den finns tillgänglig nu under granskningen. 
Analysen är gjord med metoden ”Cost benefit analysis” som är ett vedertaget sätt att 
uppskatta nyttor och kostnader genom att väga in aspekter som kan räknas som vinster eller 
förluster skapade av projektet. Aspekterna värderas sedan i kronor. För att kunna 
identifiera konsekvenserna har ett referensalternativ beskrivits i analysen. 
Referensalternativet beskriver hur utvecklingen hade sett ut över tid om projektet inte 
genomförs.  
 
Med hopp om en konstruktiv dialog framåt, 
 
Boende i Strövelstorp, 2020-03-16  
Jag emotsätter mig att Ängelholms kommun tillåter denna detaljplan som 
innebär att man bygger på 22,6 hektar av denna mark. Fullständigt hål i 
huvudet. Se till att odla istället så vi blir självförsörjande. Sluta bygg på 
åkermark och betesmarker. 
 
Satsa på befintliga industriområden i kommunen istället och gör dem iordning 
– ser för illa ut idag! 
 
Kommentar: Synpunkten noteras.  
 
Boende i Strövelstorp, 2020-03-16  
Har lite synpunkter på det nya storbygget i Norra Varalöv, Kärra 1:9. 
 
· Trafiksituationen måste klart och tydligt ses över, med exakta 
undersökningar. Pendlar dagligen Strövelstorp-Ängelholm och trafiken i 
rondellen i Varalöv är tidvis enormt kraftig. Detsamma gäller på och avfarterna 
till motorvägen. Siffrorna i undersökningen tror jag inte stämmer speciellt bra, 
då det är köer i princip ända ner till själva motorvägen, i rusningstrafik. 
· Vad det gäller motorvägens avfarter så tycker jag att det skulle vara krav på 
rondell, typ Maxi i Ängelholm, för att detta storbygge ska få komma till stånd. 
Om det inte har hänt ännu så kommer det att ske olyckor vid dessa avfarter. 
Bilisterna kör ut, utan att stanna, flera bilar efter varandra och ut precis framför 
andra bilar på väg 112. 
 
Kommentar: Siffrorna i trafikutredningen som redovisar dagslägets trafiksituation är 
baserade på Trafikverkets trafikmätningar på vägarna. Dessa siffror har sedan räknats upp 
utifrån uppskattad trafikökning från Kärra 1:9. Trafikutredningar visar att kapaciteten i 
Trafikplatsen är dålig redan idag. En åtgärdsvalsstudie har tagits fram tillsammans med 
Trafikverket. I den har olika åtgärder identifierats för att förbättra kapacitet och 
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trafiksäkerhet. Bland annat ser man att cirkulationsplatsen behöver byggas ut till två körfält 
samt att Trafikplatsen behöver byggas om.  
 
· Vad jag kan läsa mig till i handlingarna så kommer även korsningen väg 107 
och Strövelstorpsvägen att påverkas negativt. Denna korsning är redan idag 
hårt belastad, med många olyckor, svårt att komma ut från Strövelstorp till väg 
107. Dom flesta stannar inte för stopp, då det är så svårt att komma ut. Detta 
problem gäller ju då så klart motorvägs av och påfarten Strövelstorp också, 
eftersom dessa ligger alldeles intill varandra. Detta tillsammans med att 
hastigheten i korsningen är 70 km/h, vilket är på tok för högt med tanke på 
vägens utformning, korsningar och bredd. 
 
Kommentar: Trafikutredningen har gjort en antagen fördelning av alstrad trafik. Enligt 
denna fördelning är det endast en liten del av planområdets uppskattade trafikökning, cirka 
300 fordon/dygn, som antas köra vidare söderut på väg 107. Detta innebär en ökning på 
cirka 8%. Utifrån detta så bedöms planförslagets påverkan på korsningen väg 
107/Strövelstorpsvägen vara liten.  
 
· Det är även väldigt många cyklister på sträckan mellan Ausåsvägen och 
cykelvägen från Strövelstorp mot Ängelholm. Jag cyklar personligen inte denna 
väg, hög hastighet, mycket trafik och väldigt smalt genom tunneln. 
 
Kommentar: Befintlig cykelväg längs med väg 107 kommer att finnas kvar och påverkas 
inte av planförslaget.  
 
· Sedan förstår jag inte varför kommunen ställer krav på företaget som vill 
bygga att man ska göra ytan mellan dessa enorma hus och vägarna trevligare, 
alternativt att kommunen gör det om inte krav är en möjlighet. Här kan man ju 
plantera träd, i lagom storlek, för att dölja dessa ”Berlinmurar”. Titta tex på 
Trädgårdsteknik alldeles intill, Helsingborgsvägen i Ängelholm. Här har man 
planterat dessa träd för att mjuka upp miljön. 
 
Kommentar: Krav på utformning och vegetation går att ställa i detaljplan och tillhörande 
exploateringsavtal samt i bygglov. Detaljplanen reglerar exempelvis att en vegetationsridå och 
träd ska planteras i den södra plangränsen med syftet att dölja lagerbyggnaderna med 
grönska. Även ett gestaltningsprogram har tagits fram för att lyfta vikten av gestaltning, 
anpassning till platsens omgivning och skapa en sammanhållen och dämpad 
bebyggelseutformning. 
 
· Sen tycker jag att det är fel att placera så många stora byggnader på ett och 
samma ställe, varför sprider man inte ut dom lite. Marken söder om Biltema 
tex, där är det ju ingen som blir påverkad. Här handlar det ju om 
industriområde redan. I Varalöv är det industrimark men för småskalig 
industri, så var det sagt. Men här sålde kommunens dåvarande representant 
marken ”hej vilt”. 
 
Kommentar: Ett syfte med att samla samma typ av verksamhet på ett ställe är att det finns 
logistiska fördelar med möjlighet till samordning av transporter mm. Av översiktsplanen 
framgår det att tillkommande handel ska etableras vid befintliga handelsområden. 
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Fastighetsägare till Norra Varalöv 16:11, 2020-03-17  
Vi emotsätter oss en exploatering av området Kärra 1:9 som beskrivet i 
samrådet den 4 mars 2020. Syftet med exploateringen är att omvandla 61 Ha 
produktiv jordbruksmark till hårdgjord yta med lagerbyggnader.  
 
Jordbruksmark  
Kärra 1:9 är idag en fungerande jordbruksenhet om 61 Ha. Här odlas 
spannmål, växter och grönsaker m.m. och utgör en viktig del i att öka andelen 
närodlat. Sverige behöver ett bättre skydd av sin Jordbruksmark och landet har 
stort behov av att öka självförsörjningsgraden. Vi anser det förkastligt att 
hårdgöra produktiv åkermark och förstöra möjligheterna till odling för all 
framtid.  
 
Kommentar: Efter samrådet har delar av planområdet plockats bort. I nuvarande förslag 
omfattar planområdet 48 hektar, varav cirka 45 hektar utgörs av jordbruksmark. 
 
Framtida trafiksituation  
Om den beskrivna exploateringen kommer till stånd resulterar det i en enorm 
ökning av trafiken i området. Redan idag efter utbyggnaden av det s.k Boozt 
lagret har trafiken nått en oacceptabel nivå och både trafikplats Norra Varalöv 
och rondellen in mot Ängelholm har otillräcklig kapacitet. Den planerade 
exploateringen beräknas i samrådet endast medföra viss ökning av trafiken, 
några siffror eller flöden finns inte presenterade, men det står klart att 
trafiksituationen måste få en lösning.  
 
Om man använder de angivna ytorna, vad gäller lagerbyggnader, ger detta en 
total lagervolym om ca 3.500 000 kubikmeter lager ( då är inte medräknat de 
lager som är hög-lager dvs 36 meter höga). Omräknat i trafikflöden ger detta ca 
2200 transporter med 18 meterstrailer per dag, med lågt räknade 
omsättningshastigheter i lager samt en fyllnadsgrad på ca 75%.  
Detta innebär inte bara en oerhörd påfrestning på miljön, i form av ökande 
biltrafik, utan också enormt ökade kostnader för att klara denna ökning från 
dagens nivå. Till detta kommer alla persontransporter. Enligt Trafikanalys 
tillkommer dessutom ökade transporter på grund av dålig utnyttjandegrad av 
transporter vid E-Handel.  
 
Sammantaget skulle en exploatering beskriven i detaljplanen medföra både en 
miljömässig och en trafikmässig ohållbar situation.  
 
Vad anpassningen av trafikplats och rondell innebär för kostnader för 
Ängelholms kommun anges inte. Enligt gammalt avtal vid tidigare exploatering 
skall kostnaden delas mellan kommunen och Trafikverket. 
 
Kommentar: Avtalet behandlar kostnader för framtagandet av en åtgärdsvalsstudie 
(ÅVS), och berör inte några kostnader för själva åtgärderna. Studien kommer att 
underlätta kostnadsfördelningen av de åtgärder som bedömas vara nödvändiga. De åtgärder 
som bedöms uppstå på grund av detaljplanen kommer att belasta exploatören. 
Kostnadsfördelningen kommer att klargöras i ett exploateringsavtal mellan kommunen och 
exploatören.    
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Övriga miljömässig påverkan  
I nuvarande översiktsplan för Ängelholms kommun utpekas området som 
slättlandskap, vilket gör att föreslagen detaljplan strider mot gällande 
översiktsplan. Utsikten är vidsträckt med milslång vacker utsikt, vilket bidrar 
till känsla av det för Ängelholm karakteristiska öppna landskapet. Området 
gränsar till Vegeå, som riskerar att kraftigt påverkas, dels av utsläpp av 
förorenat dagvatten dels med negativ inverkan på fisket. (se skrivning från 
Vegeå fiskevårdsförbund) dels begränsningar i befintligt friluftsliv ( 
Vegeåleden).  
 
Övrigt  
Som motivering, till att i anspråk ta 61 Ha produktiv jordbruksmark för 
lagerverksamhet, anger Catena med dotterbolag ( exploatören Queenswall 2 
AB), väsentlig samhällsnytta som argument. Man syftar då på att verksamheten 
förväntas skapa 1500 till 2000 arbetstillfällen.  
 
Detta är en kraftigt friserad siffra. E- handelns lagerverksamhet är den bransch 
som f.n genomgår den snabbaste automatiseringen. Omvandlingen sker till 
automatlager för att klara en konkurrenskraftig kostnadsnivå.  
 
Som nämnas kan att den tidigare etableringen av Boozt skulle ge 500-600 nya 
arbetstillfällen. Det faktiska förhållandet är att antalet arbetstillfällen är lägre än 
i den tidigare etableringen i Ängelholm. Detta beroende på en kraftigt ökad 
automatisering. Idag sysselsätts ca 190 personer, varav 70 tillfälligt. Hur många 
av de anställda som bor i Ängelholm är oklart. På ett annat ställe i 
samrådsdokumentet anges att ca 2000 personer kommer att vistas i området 
dagligen, inte arbetstillfällen. Det angivna skälet "väsentlig samhällsnytta" är 
därför inte relevant som argument för föreslagen exploatering.  
 
Vidare anges att närheten till den tidigare exploateringen kan ge synergieffekter. 
Erfarenhet från liknande projekt visar att den effekten är försumbar.  
 
I samrådet har också alternativa områden angetts, vilka samtliga har dömts ut 
av varierande skäl, mest då det är jordbruksmark samt bebyggelse. Inte i något 
fall har markägaren kontaktats, vilket inte mottagits väl.  
 
Kommentar: Det finns inga planer på att etablera verksamheten på de alternativa 
lokaliseringarna utan de är endast med för att visa vilka alternativ som finns enligt 
kommunens översiktsplan. 
 
Ett alternativ som inte tagits in i planen är den s.k. Tvärbanan, där finns drygt 1 
miljon kvm mark lämplig för angivet ändamål. Närheten till kommunikationer 
är helt acceptabel.  
 
Kommentar: Efter samrådet är en lokaliseringsutredning genomförd med syfte att 
undersöka om vald lokalisering är bäst lämpad för föreslaget ändamål. Utgångspunkten har 
framförallt varit att jämföra med de områden som är utpekade för större 
verksamhetsområden i översiktsplanen. Utredningen utgår ifrån olika bedömningskriterier 
som anses vara avgörande för exploateringen. Kriterier som närhet till infrastruktur 
(E6/E20, E4 och Trafikplats) och möjlighet till synergieffekter genom närhet till befintligt 
verksamhetsområde i Norra Varalöv är några som anses vara av stor vikt för ändamålet. 
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Tvärbanan bedöms exempelvis ligga för långt ifrån infrastruktur. En förutsättning är även 
nuvarande markägoförhållande där de flesta av alternativen idag ägs av privata markägare 
vilket försvårar en storskalig utveckling. För att ett alternativ ska vara realistiskt och 
genomförbart blir därför rådigheten över marken viktig. Tvärbanan ägs och nyttjas idag av 
PEAB. Utifrån dessa kriterier bedöms vald lokalisering vara bäst lämpad för ändamålet.  
 
Med ovan angivna skäl motsätter vi oss föreslagna exploatering. 
 
Fastighetsägare till Strövelstorp 6:17, 2020-03-16  
Det är förvånadatsvärt att fundera på att bygga på mycket fin åkermark i tider 
när vi inte vet vad som händer med vår matförsörjning framöver. Hur det ut 
om 20 år eller 50 år ? Var skall kommande generationer få sin mat ifrån ? Hur 
blir det med trafiken och vår närmiljö ?  
 
Idag är det redan svårt med tät trafik och stora miljöförstöringar i form av E6, 
väg 112 och väg 107. Hur blir det med utlovade arbetstillfällen ? Detta är en 
bransch som automatiseras i en enorm fart. Flera tilltänkta arbeten kommer 
ersättas av robotar.  
 
Kommentar: En trafikutredning är framtagen i samband med detaljplanen som visar att 
föreslagen exploatering kommer att medföra en ökad trafik vilket kommer att påverka 
trafikflödena på omkringliggande vägnät. En åtgärdsvalsstudie är även framtagen av 
Trafikverket. Studien identifierar olika åtgärder som behöver vidtas i Trafikplatsen och 
cirkulationsplatsen. Ett avtal om medfinansiering av dessa åtgärder ska skrivas innan 
detaljplanen antas.      
 
Vad gäller arbetstillfällen så är dessa uppskattade utifrån jämförelser med liknande 
verksamhetsområden. Det är svårt att förutspå hur framtida lagerhantering kommer att se ut 
med tanke på den snabba teknologiska utvecklingen. En del forskning tyder på att jobb kan 
komma att minska i takt med automatisering, medan vissa rapporter visar att ny teknik 
istället skapar fler jobb och nya roller på företagen. 
 
Redan idag är det bebyggt med byggnader från e-handel och trädgårdsteknik 
längs väg 107 som är byggnader som har gjort stora och fula inskränkningar i 
vår närmiljö. Kommer planerna bli verklighet att bygga på Kärra 1:9 blir det 
som att cykla, gå eller köra runt i en jättelik konservburk. Jag tycker att i vi har 
fått nog av de här stora byggnaderna runt Varalöv och Strövelstorp. 
 
Kommentar: synpunkten noteras.  
 
Fastighetsägare till Norra Varalöv 8:13, 2020-03-09 (Anton Nilsson) 
Min första tanke när jag fick vetskapen att det planerades att bygga på Kärra är 
att det ligger en gammal tipp nere i hörnan där som kanske är lite känslig att 
bygga på. Men efter en viss fundering på klimatet och framtiden med ett 
växande behov av den maten vi behöver för att fortsätta med de vi nu gör 
tycker jag att det är helt galet att bygga på denna mark som kan producera mat i 
framtiden. Nu tänker jag på generationerna efter oss, både du som läser detta 
och jag som skriver detta klarar oss nog. Mitt förslag ligger några hundra meter 
västerut, bygg på den gamla tippen. Jag vet att mitt förslag får mycket 
motstånd, men varför ska Ängelholms gamla synder ligga där ute på den gamla 
tippen under ett lager jord som aldrig kan odlas. Man kan rensa upp tippen och 
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sen bygga på den. Jag vet att det inte är lika enkelt och billigt som att bygga på 
tilltänkt mark. Jag förstår att det är en otrolig kostnad för att rensa en gammal 
tipp men är det inte rätt att ta tag i detta istället för att skjuta det till kommande 
generation. 
 
Kommentar: Efter samrådet har delar av planområdet plockats bort. I nuvarande förslag 
omfattar planområdet 48 hektar, varav cirka 45 hektar utgörs av jordbruksmark. Deponin 
är del av den mark som har tagits bort. Att bygga ett verksamhetsområde på en tipp/deponi 
bedöms inte rimligt utifrån människors hälsa samt att det kan orsaka spridning av de 
föroreningar som finns i marken. Att sanera en deponi är troligen så pass kostsamt att 
projektet inte blir genomförbart.   
 
Trafiken 
Jag kollade lite på er trafikutredning, som jag förstår det så är trafikökningen 
rätt anmärkningsvärd på väg 107 in mot Ängelholm. Sen undrar jag hur många 
bilar ni räknar med att det kommer gå på denna väg efter att Fridhem området, 
ishallen byggts ut och andra förekommande byggen på södra området är 
utbyggt? Vad har ni för plan på väg 107? Ska den breddas? Kommer 
hastigheten ändras?  
 
Kommentar: En detaljplan undersöker endast själva planförslagets påverkan på sin 
omgivning, trafikutredningen har därför fokus på planförslagets påverkan på vägnätet. 
Planförslaget kommer att innebära en ökning av trafikflöden norrut på väg 107, men 
antagen trafikfördelning visar att den största trafikökningen kommer att bli ut mot 
motorvägen via väg 112. Väg 107 är Trafikverkets väg vilket innebär att det är 
Trafikverket som beslutar vilka åtgärder som görs på vägen. Trafikverket har tagit fram en 
åtgärdsvalsstudie (ÅVS) med syfte att utreda vilka åtgärder som behöver vidtas vid 
Trafikplats Norra Varalöv. Där föreslås inga åtgärder på väg 107 norr om 
cirkulationsplatsen.   
 
Landskapsbild 
Varför byggs flertalet nya industribyggnader i en svart och vit skala? Nu vet jag 
inte om ni har några restriktioner på färgsättningen men är det ingen som vågar 
sätta färg på husen? 
 
Kommentar: I samrådsförslaget finns det inga bestämmelser som reglerar vilken färg den 
föreslagna bebyggelsen ska ha. Efter samrådet har ett gestaltningsprogram tagits fram där 
frågan kring färgsättning diskuteras. Där beskrivs att färgskalan för fasaderna är tänkt att 
ha en variation i varma men diskreta kulörer som hämtar inspiration från äldre tiders 
jordbruks- och industribyggnader, så som rött, gult, grönt och grått i olika nyans. 
Programmet ska användas som stöd i bygglovsansökan. Anledningen till att färgsättning ofta 
görs i dämpade nyanser är för att minska påverkan på landskapsbilden.  
 
Planlösning 
Varför kan man inte effektivisera planlösningen? Bygga på 40 % är de inte till 
att slösa med marken? Det måste gå att bygga effektivare, de där med att 
lastbilarna ska få plats och svänga runt och backa till en utlastningsficka är ju 
samma som har gjorts i alla tider. Jag vet att det inte är enkelt men en riktig 
logistik, ställda krav på lastbilarna och en förbättrad av och på lastning. Ställ 
krav. De är så vi kommer framåt och utvecklas. Varför bygger man inte i fler 
plan under jorden? 
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Kommentar: Exploateringsgraden är bestämd utifrån olika förutsättningar. I 
detaljplanen måste det till exempel säkerställas att markytor för dagvattenfördröjning, 
parkering och gator ska kunna inrymmas.  
 
Buller 
Jag var på ert informationsmöte på hotellet den 4 mars. Tyvärr kunde personen 
jag prata med hos er inte svara på om det kommer att finnas kyltransporter på 
området i framtiden. Lastbilarnas kylagregat som står på rastplatsen vid hotellet 
är ett ljud som når mitt hus men tyvärr så är det inte direkt mätbart så för folk 
som inte vill höra det finns det ju inte. Så min oro är att det mäts högre ljud 
men inte dom låga störande ljuden. Kommer det göras något åt bullret från 
vägen? 
 
Kommentar: Beroende på vad det är för verksamhet som etableras på området så kan det 
förekomma kylbilar för livsmedel. Det stämmer att dieseldrivna kylaggregat kan avge hög 
ljudnivå och sitter ofta högt upp på släpen. Det är därför viktigt att eventuella kylbilar ska 
kunna ansluta till eldrift när planområdet är utbyggt. Detta ger avsevärt mycket lägre 
ljudnivå. Samma sak gäller för eventuell nattparkering för kylbilar. Detaljplanen har en 
bestämmelse om att buller från verksamhetsområdet ska avskärmas med vall, plank eller 
byggnader så att riktvärdena inte överskrids. Kommunen har tillsyn vad gäller buller och en 
anmälan kan göras om det upplevs störande. Då startas en utredning och om 
bullerriktvärden överstigs så kan krav ställas på att åtgärder vidtas. Vad gäller buller från 
vägnätet så har en bullerutredning gjorts som visar att riktvärden för buller vid befintlig 
bebyggelse intill planområdet inte överskrids. I övrigt är det Trafikverket som är väghållare 
för väg 107 och 112 vilket innebär att Trafikverket ansvarar för utbyggnad och underhåll. 
Om buller upplevs störande ska en anmälan göras till Trafikverket.  

 
Arbetsplatser 
1500-2000 arbetsplatser. Hur säker är en sån här prognos? Är det tillsvidare 
anställningar eller det är mest provanställningar? 
 
Kommentar: Antalet arbetstillfällen har uppskattats genom att jämföra med olika 
referensområden som bedriver liknande verksamheter. Utifrån liknande verksamhetsområden 
bedöms mellan 1500-2000 arbetstillfällen vara en rimlig uppskattning vid fullt utbyggt 
område. Typen av anställningsform har inte studerats men inom lagerarbete är det vanligt att 
en del av tjänsterna hyrs in från konsultföretag då verksamhetens aktivitet varier över 
säsongen. En del arbetstillfällen kommer troligen att vara så kallade låg-tröskeljobb som 
kan vara bra för exempelvis unga och nyanlända.  

 
Slutsats 
Jag vill inte att det byggs på den tilltänkta marken. Det är enkelt att bygga här 
men med en kortsiktig plan för framtiden. Samt vill jag ha en utredning 
angående väg 107 mellan Erikslund och Ängelholm innan det byggs eftersom 
denna utredning endast anser detta byggnadsprojekt och inte innefattar 
Ängelholms södra utbyggnad. Jag vill se att det byggs på mark som inte kan 
odlas och om inte så har Ängelholm ett industri område (förslag 4) som kanske 
skulle utredas. 
 
Kommentar: En detaljplan undersöker främst själva planförslagets påverkan på sin 
omgivning. Trafikutredningen har därför fokus på planförslagets påverkan på 
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omkringliggande vägnät och tar inte hänsyn till eventuella framtida projekt långt ifrån 
planområdet. Den typen av strategisk infrastrukturplanering är därför inte en fråga för 
detaljplanen.  
 
En lokaliseringsutredning är genomförd med syfte att undersöka om vald lokalisering är bäst 
lämpad för föreslaget ändamål. Utredningen utgår ifrån olika bedömningskriterier som anses 
vara avgörande för exploateringen. Kriterier som närhet till infrastruktur (E6/E20, E4 och 
Trafikplats) och möjlighet till synergieffekter genom närhet till befintligt verksamhetsområde i 
Norra Varalöv är några som anses vara av stor vikt för ändamålet. Utgångspunkten har 
framförallt varit att jämföra med de områden som är utpekade för större 
verksamhetsområden i översiktsplanen. Utifrån dessa kriterier bedöms vald lokalisering vara 
bäst lämpad för ändamålet. Slutligen är det politiska beslut som avgör hur kommunens 
mark ska användas.       

 
Fastighetsägare till Fastighet Norra Varalöv 2:17, 2020-03-05 (Dan 
Persson) 
Jag vill framföra lite synpunkter angående verksamhet/industri planen på Kärra 
1:9. Pratade med er på Erikslunds hotell när ni var där för att svara på frågor, 
dock kunde man inte få 100 procentiga svar (förståeligt) men jag har 
synpunkter på det inte fanns någon plan gällande hur trafiken kommer fungera, 
om det kommer byggas nya vägar, på och avfarter från motorvägen? Då i 
dagsläget är det extremt trafikerat och eftersom att man märkte en jättetydlig 
ökning när Boozt kom på plats så är det ju ganska uppenbart att det kommer 
bli ännu värre när verksamheterna drar igång med väldigt mycket tung trafik 
framförallt. För vår del som bor på Erikslundsvägen 14 så såg jag att inga 
uträkningar på så som trafik och buller var gjort från ”vår sida” och vi tycker 
att vi är och blir väldigt berörda av detta bygge. Vi samt några grannar har barn 
som ska korsa vägen för att ta sig till bussen, köra med moped, cykel eller 
andra långsamtgående fordon vilket redan nu är svårt ur säkerhetssynpunkt. 
 
Ser fram emot svar på detta. 
 
Kommentar: Efter samrådet har Trafikverket tagit fram en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) 
som har identifierat olika åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten och kapaciteten i 
Trafikplats Norra Varalöv och cirkulationsplatsen vid väg 112/107. Några åtgärder som 
föreslås är exempelvis att sänka hastigheten genom trafikplatsen, samt att bygga ut 
cirkulationsplatsen till två körfält. Att det redan idag är problem med trafiksäkerhet längs 
väg 107 är inte en fråga för detaljplanen utan är snarare en fråga för Trafikverket som är 
väghållare och ansvara för vägens utbyggnad och drift.  
 
En stor del av den trafik som färdas på väg 107 har inte planområdet som målpunkt. En 
framtida bullernivå på vägen påverkas av många faktorer så som befintliga verksamheters 
utveckling och andra framtida exploateringar, exempelvis en utveckling av södra Ängelholm. 
En eventuell framtida bullerökning längs väg 107 är därför svår att härleda till just 
planområdet. Därför bedöms det vara Trafikverkets ansvar att hantera eventuella 
bullerfrågor på vägnätet. Om buller upplevs störande ska en anmälan göras till Trafikverket 
som ansvarar för att vidta eventuella bulleråtgärder på vägen. 
 
Fastighetsägare till Kärra 1:6 & Kärra 1:7, 2020-03-17  
Vi anser att exploateringen enligt detaljplanen i sin helhet skall förkastas och 
marken fortsättningsvis skall användas till produktion av jordbruks och 
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trädgårdsprodukter. Våra invändningar mot detaljplanen, exploateringen enligt 
följande: 
- All jordbruksmark anses idag vara värdefull och värderas inte enligt det 
gamla föråldrade klassificeringssystemet. Detta gäller sålunda självklart även 
marken på Kärra 1:9. (se planhandlingen jordbruksmarksanalys sid 11) 
 
Kommentar: Kommunen instämmer i detta och har justerat texten om värdefull 
jordbruksmark.  
 
- Denna lättbrukade mark med bevattningsmöjligheter lämpar sig väl till alla 
typer av odling. Framförallt lämplig till lokalodlade vegetabilier för 
humankonsumtion såsom alla typer av rotfrukter, grönsaker, ärtor, bönor, 
potatis som framöver kommer att spela en allt större roll då köttkonsumtionen 
enligt alla experter bör minska. Dessutom är det endast en bråkdel av marken i 
Ängelholms kommun som har denna unika beskaffenhet och möjligheter. 
 
- I Ängelholms kommun översiktsplan ÖP 2035 utpekas rubricerad 
fastighet som slättlandskap och inte som plats för någon bebyggelse. 
- De fyra andra alternativen för denna utbyggnad som anges i 
jordbruksmarksanalysen är tillsammans med detta förslag lika dåliga då de tar 
jordbruksmark i anspråk. Det finns mindre värdefull mark att tillgå i 
Ängelholms kommun eller närliggande kommuner om man bemödar sig att 
lyfta blicken och inte bara går i beställarens ledband. 
 
Kommentar: Då området inte är utpekat i kommunens översiktsplan har en 
lokaliseringsutredning genomförts. Utredningen utgår från olika bedömningskriterier som 
bedöms vara viktiga för föreslaget ändamål. Samtliga områden som är utpekade för nya 
särskilda verksamhetsområden i översiktsplanen jämförs. Slutsatsen är att föreslagen 
lokalisering anses vara bäst lämpad för föreslaget ändamål.  
 
- Åkermarkens värde i ett globalt perspektiv nu och i framtiden är ju för alla 
normalbegåvade väl känt och behöver egentligen inte nämnas. 
- När det gäller nationella miljömål angående jordbruksmarken står det i 
miljökonsekvensbeskrivningen: kommunen bör se alla sina detaljplaner ur ett 
större perspektiv för att förhindra att allt för omfattande ytor jordbruksmark 
totalt sett tas i anspråk vilket skulle vara negativt.  
 
Kommentar: Planhandlingarna belyser både de negativa och positiva aspekterna med 
föreslagen exploatering. Miljökonsekvensbeskrivningen visar att planförslaget medför stora 
negativa konsekvenser för jordbruksmarken. Slutligen är det politiska beslut som avgör hur 
kommunens mark ska användas.    
 
- Angående dagvattenutredningen anser vi att den är undermålig då den ger en 
felaktig bild och ringa faktaunderlag av vattensituationen både före och efter 
eventuell byggnation. Exempel enligt följande: 
 
4:4. Kraftig näringspåverkan från jordbruksmark stämmer inte då kraftiga 
åtgärder satts in för att begränsa näringsläckage till ån bl.a. genom det 
riksomfattande Greppa Näringen. Förbättringar har skett sedan 1982.  
Se: Vegeåns Vattenråds kontrollprogram.  
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Kommentar: Även om åtgärder har bidragit till en minskning av näringsläckage från 
jordbruk så är detta fortsatt den främsta anledningen till att Vegeå har dålig status. 
Exempelvis tar det lång tid att minska utsläppen av fosfor, eftersom fosfor binds hårt i 
jorden och frigörs under lång tid.  
 
5:3 Att kunna rena dagvattnet från bl.a. kadmium, krom, koppar, nickel, zink, 
asfalt, däcksrester, petroleumprodukter m.fl kemiska produkter får anses som 
en utopi. Därför kommer föroreningen i form av kemiska produkter att öka i 
ån.  
 
Kommentar: Detaljplanen får inte medföra en försämring av vattenkvaliteten i Vegeå. 
Olika åtgärder vidtas för att detta ska säkerställas. Bland annat minskas flödet som får 
släppas ut i ån och stora fördröjningsytor skapar förutsättningar för sedimentering av 
partiklar. Ny byggnation får inte uppföras förrän en anmälan om dagvattenrening är prövad 
och godkänd av kommunen. Miljöenheten kan där ställa krav på att rening utförs på ett 
tillfredställande sätt. 
 
4:6 Citat: Målsättningen för deponin blir att störa dessa massor så lite som 
möjligt . Kommentar: Deponin med närmsta omgivning skall överhuvudtaget 
inte störas. Detta på grund av risk för läckage till ån. Dessutom följer med de 
större hårdgjorda ytorna en snabbare genomströmning med ökade fosforhalter 
i ån och större erosionsproblem längs åslänterna. 
 
Kommentar: Då deponin är täckt med tätande lera bedöms lakvattenbildningen som 
begränsad. Efter samrådet har den del av planområdet där deponin ligger plockats bort från 
detaljplanen. För att inte gräva för nära planläggs det norr om deponin en zon 10 meter som 
inte får bebyggas. Det flöde som får släppas på dikningsföretagets ledningar har efter 
samrådet minskat från 1,2 liter per sekund per hektar (vilket är tillåtet idag) till 0,9. Med 
ett långsammare flöde bedöms detaljplanen inte innebära någon negativ påverkan på ån och 
den biologiska mångfalden. 
 
- I landskapsbildsanalysen kan tydligt se hur förfulande dessa plåtskjul 
kommer att bli och då har ändå fotografen underlåtit att visa de 8% av 
byggnaderna som tillåts att vara 36 m höga. 
 
Kommentar: Lanskapsbildsanalysen studerar endast enkla volymer och olika 
färgsättning som ett sätt att visualisera påverkan på landskapsbilden utifrån olika 
alternativ. Den ger således inte en rättvis bild av utformningen av fasader. Byggnaderna som 
tillåts uppföras i 36 meter är med i landskapsbildsanalysen. Efter samrådet har ett 
gestaltningsprogram tagits fram där en av målsättningarna är att skapa en sammanhållen 
och dämpad bebyggelse mot landskapet.  
 
- Antalet arbetstillfälle har från exploatörens sida varierat från 1000 till 2000. 
Med anledning av att exploatören sökt bygglov för tillfällig parkering på plats 
som strider mot detaljplanen på fastigheten N Varalöv 31:11 har vi svårt att tro 
på uppgifterna om arbetstillfällen. (diarienr 2019- 00125 tillfälliga p-platser. 
Företaget skriver : Verksamheter i dessa lokaler kommer att automatiseras mer 
och mer för att skapa en större konkurrenskraft. När automationen byggs ut 
kommer behovet av personal att minska. 
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Slutsats: Arbetstillfällena på Kärra 1: 9 när det är utbyggt kanske bara blir 500. 
Den nya AI- tekniken har ju som bekant målsättning 100% arbetslöshet.  
 
Kommentar: Antalet arbetstillfällen har uppskattats genom att jämföra med olika 
referensområden som bedriver liknande verksamheter. Utifrån liknande verksamhetsområden 
bedöms mellan 1500-2000 arbetstillfällen vara en rimlig uppskattning vid fullt utbyggt 
område. Att ta hänsyn till automatisering och digitalisering är svårt då forskning visar att 
det råder skilda uppfattningar om hur detta kommer att påverka denna typ av 
verksamheter. Därför har detta inte beaktats i uppskattningen. 
 
- En stor del av området är mycket låglänt med översvämningsrisker som 
följd. Detta framförallt senhöst och vinter. Hur man då skall kunna få bort 
dag- och dräneringsvatten från området har ej redovisats. 
 
Kommentar: Efter samrådet har en del av planområdet, torvområdet i sydväst, tagits bort 
från detaljplanen. Torvområdet är istället tänkt att kunna användas som ett naturligt 
översvämningsområde vid höga flöden inom planområdet. Hela dammsystemet kan användas 
för utjämning innan bräddning kan ske till torvområdet. 
 
- Utbyggnaden kommer att medföra avsevärt större trafikbelastning kring 
trafikplats Erikslund. En stor och kostsam utbyggnad krävs i så fall på det 
redan nu hårt belastade området. Mer buller och mer avgaser från 
varutransporter. Vem betalar ?- detta måste visas på ett transparent och korrekt 
sätt från Ängelholms kommun sida. 
 
Kommentar: Planförslaget bedöms medföra ett ökat trafikflöde på omkringliggande 
vägnät. Trafikplats Norra Varalöv har enligt olika trafikutredningar redan idag dålig 
kapacitet. En åtgärdsvalsstudie (ÅVS) är genomförd av Trafikverket. I den har olika 
åtgärder identifierats för att öka trafiksäkerhet och kapacitet i Trafik- plats och 
cirkulationsplats. Ett avtal som reglerar medfinansiering av dessa åtgärder ska skrivas 
mellan kommunen och Trafikverket. En del av kostnaderna kan komma att belasta 
exploatören.   
 
- Ifrågasätter opartiskheten då flera delar av planhandlingarna genomförts 
med bistånd av beställaren. Vi avvaktar besked i frågan. 
 
Kommentar: Kommunen är med och formulerar beställningsuppdrag samt granskar alla 
utredningar som görs i samband med detaljplanen.  
 
Fastighetsägare till Fastighet Norra Varalöv 8:5 m.fl., 2020-03-12  
Vi säger nej till detaljplanen! 
Med anledning av de planerade e-handelsbyggnaderna på Kärra 1 :9 i Norra 
Varalöv har vi som bedriver jordbruksverksamhet och bor i närområdet 
följande synpunkter.  
 
Landskapsbilden för hela området kommer att förändras/förstöras. Från att 
som nu ha ett öppet landskap kommer byggnaderna bli de i mest ögonfallande 
både för de som bor här och de som passerar på väg 112 och väg 107.  
 
Kommentar: Detaljplanen bedöms få en stor påverkan på landskapsbilden, framförallt 
från Vegeåstråket i syd. Olika åtgärder har vidtagits i detaljplanen för att mildra denna 
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påverkan. Bland annat ska det planteras en vegetationsridå i den södra plangränsen för att 
dölja lagerbyggnaderna med grönska. Placering av höglager har skett för att skapa så liten 
påverkan som möjligt på landskapsbilden. Ett gestaltningsprogram har även tagits fram med 
syftet att skapa en sammanhållen och dämpad gestaltning mot det öppna landskapet i söder 
och norr.    
 
Redan idag är väg 112 och väg 107 hårt trafikerade. Dagligen uppstår köer vid 
rondell Erikslund. Eftersom E6 mellan Ängelholm och Helsingborg också är 
hårt belastad inträffar ofta olyckor vid Strövelstorp, Varalöv och Höja. 
Motortrafiken leds då om på väg 107 vilket innebär kilometerlånga köer. Att då 
öka trafiktrycket med ännu mer tung trafik kommer att innebära ännu mer 
försämrad framkomlighet. Den ökade trafiken innebär också ännu högre 
utsläpp av C02 och luftföroreningar. Direkt skadligt för både människor, djur 
och växtlighet. Dessutom kommer bullernivån att höjas radikalt. 
 
Kommentar: Planförslaget bedöms medföra ett ökat trafikflöde på omkringliggande 
vägnät. Trafikplats Norra Varalöv har enligt olika trafikutredningar redan idag dålig 
kapacitet. En åtgärdsvalsstudie (ÅVS) är genomförd av Trafikverket. I den har olika 
åtgärder identifierats för att öka trafiksäkerhet och kapacitet i Trafik- plats och 
cirkulationsplats. Ett avtal som reglerar medfinansiering av dessa åtgärder ska skrivas 
mellan kommunen och Trafikverket. En del av kostnaderna kan komma att belasta 
exploatören. Bullerutredning visar att bullerriktvärdena inte kommer att överskridas när 
området är utbyggt.     
 
Åkermarken kring Norra Varalöv är utmärkt att odla både grönsaker och 
rotfrukter på. Redan idag odlas stora mängder potatis, lök, morötter, kål och 
bladgrönsaker. Istället för att hårdgöra fler ytor och förstöra jordbruksmark 
längs södra delen av väg 107 borde Ängelholms kommun uppmuntra fler att 
odla grönsaker som kan tillgodose behovet av närodlad mat.  
 
Kommentar: Bakgrund till detaljplanen är att det finns en efterfrågan från aktörer inom 
lager- och logistikbranschen på mark att etablera sig längs med E6/E20. Då Ängelholms 
kommun till stor del utgörs av jordbruksmark är det svårt att hitta en lokalisering för ett så 
stort område med detta ändamål på annan mark. De flesta områden som är utpekade som 
ny särskilda verksamhetsområden i kommunens översiktsplan finns på jordbruksmark. 
Planhandlingarna belyser både de negativa och positiva aspekterna med föreslagen 
exploatering. Miljökonsekvensbeskrivningen visar att planförslaget medför stora negativa 
konsekvenser för jordbruksmarken. Slutligen är det politiska beslut som avgör hur 
kommunens mark ska användas.    
 
För alla som valt att bosätta sig i och kring Norra Varalöv är landskapet och 
naturen mycket viktig för rekreation.  
 
Kommentar: Då marken inom planområdet är privat och har få promenadslingor antas 
området inte används för rekreation i någon större utsträckning idag. Däremot finns det 
rekreationsstråk, bland annat längst Vegeåleden, som har bra utblick och siktlinjer över det 
befintliga öppna landskapet, där ett nytt verksamhetsområde skulle påverka upplevelsen. 
Åtgärder för att mildra denna påverkan görs i detaljplanen. Bland annat ska 
vegetationsridåer planteras i den södra plangränsen för att dölja lagerbyggnaderna med 
grönska. Placering av höglager har skett för att skapa så liten påverkan som möjligt på 
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landskapsbilden. Ett gestaltningsprogram har även tagits fram med syftet att skapa en 
sammanhållen och dämpad gestaltning mot det öppna landskapet i söder och norr.    

 
Sist men absolut inte minst borde två "svartbyggen" i Varalöv inte legalisera att 
kommunen förstör ytterligare jordbruksmark som inte går att återställa.  
 
Kommentar: Synpunkter noteras.  
 
Boende i Stora Hult (Båstad), 2020-02-26   
Det gäller planen för Norra Varalöv. Och nej, jag är inte berörd 
fastighetsägare. Jag bor inte ens i Ängelholms kommun, utan i Stora Hult, 
någon kilometer norr om gränsen in i Båstad kommun. Men jag bryr mig om 
framtiden, miljön och vår förmåga att försörja oss. 
 
Att bygga på kommunen finaste jordbruksmark borde vara brottsligt. Inte bara 
moraliskt förkastligt, utan straffbart. Särskilt när det rör sig om dessa vidriga 
betongklossar som ligger som stora paddor över bördig mark. Jag kör till 
Helsingborg ett par gånger i veckan, och när jag passerar de här 
logistikcentralerna, eller vad de kallas, måste jag alltid vända bort blicken. 
Jag mår fysiskt illa. 
 
Jag jobbade på NST i 32 år, och gjorde för många år sedan en artikelserie om 
hur vi behandlar Den Goda Jorden. Jag samtalade bland annat med de 
ansvariga cheferna i Ängelholm, Helsingborg och Landskrona. Jag vill minnas 
av det var Björn Berseus (en för övrigt mycket trevlig man!) i Ängelholm. I 
Ängelholm och Helsingborg verkade man inte ha funderat så mycket på 
förkastliga i att bygga på bördig mark. I Landskrona hade en kvinna just 
tillträtt. Hon hade tidigare haft samma tjänst i en småländsk kommun. Hon 
berättade att hon och hennes arbetsgrupp där, hade våndats över att tvingas 
bygga på mark klassad med fyra eller femma. ”Och här verkar de utan att 
blinka bygga på klass 10-jord!” sa hon, närmast förtvivlad. 
 
Kan man ana en lättja hos de ansvariga i Ängelholm? Nog måste det finnas 
mark som så att säga redan är förstörd. Att ett logistikcentrum måste ligga 
kloss intill en motorvägsavfart köper jag inte – de där långtradarna kör ju runt i 
hela Europa, så vad gör någon kilometer mer eller mindre då? 
 
Har man en gång bebyggt jordbruksmark, kan man inte trycka på delete. Den 
marken är fördärvad för tid och evighet. Med tanke på hur världen ser ut 
kommer bördig mark snart att vara en skriande bristvara. 
 
Kommentar: Synpunkten noteras. Då Ängelholms kommun till stor del utgörs av 
jordbruksmark är det svårt att hitta en lokalisering för ett så stort område med detta 
ändamål på annan mark. Även de flesta områden som är utpekade som ny särskilda 
verksamhetsområden i kommunens översiktsplan finns på jordbruksmark. 
Planhandlingarna belyser både de negativa och positiva aspekterna med föreslagen 
exploatering. Miljökonsekvensbeskrivningen visar att planförslaget medför stora negativa 
konsekvenser för jordbruksmarken. Slutligen är det politiska beslut som avgör hur 
kommunens mark ska användas.    
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Fastighetsägare till Norra Varalöv 1:35 m fl., 2020-03-15 (Fredrik & 
Maria Hallenfält) 
Som fastighetsägare till bl.a. Norra Varalöv 1:35, närboende till fastigheten 
Kärra 1:9, boende efter väg 107 samt ansvarsfulla samhällsmedborgare lämnar 
vi härmed våra synpunkter till den föreslagna detaljplanen Kärra 1:9. 
 
Sammanfattningsvis är vår ståndpunkt att vi starkt motsätter oss den föreslagna 
detaljplanen och den exploatering som föreslås. Nedan följer de enligt vår 
synvinkel mest framträdande bristerna och förbiseendena i underlaget för 
detaljplanen. 
 
1. Alternativa lokaliseringar 
I Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB till detaljplan Kärra 1:9) upprättad av 
Ekologigruppen på uppdrag av Ängelholms kommun har Kärra 1:9s 
lämplighet för exploatering och uppförande av verksamhetsområde för lager 
och logistik jämförts med ytterligare fyra lokaliseringar. Urvalet av dessa 
lokaliseringar har gjorts då de, enligt Ekologigruppen, huvudsakligen har stöd i 
översiktsplanen. Fastigheterna i samtliga av de föreslagna alternativen ägs i 
dagsläget huvudsakligen av privata markägare. Som ägare till en del av den 
mark som ingår i ”Alternativ ett” ställer vi oss mycket frågande till hur vår 
fastighet kan ingå som en alternativ placering utan att vi tillfrågats? Bör det inte 
finnas realistiska möjligheter till att de alternativa placeringarna verkligen skall 
vara alternativ eller har de endast tagits med ”för syns skull” för att kunna 
avfärdas? Vi anser att urvalet av de alternativa lokaliseringarna är bristfälligt då 
det område i norra delen av Ängelholm, den sk Tvärbanan norr om 
Ängelholms flygplats, som i Översiktsplanen 2035 är utpekas som ett område 
för logistikverksamhet inte finns upptaget som en alternativ placering. I 
protokollet från kommunstyrelsens beslut 2018-10-10 finns tom en 
protokollsanteckning från Engelholmspartiet angående detta. Varför ianspråkta 
ytterligare värdefull jordbruksmark då det redan finns områden i kommunen 
avsatta för denna typ av verksamhet? En alternativ placering vid Tvärbanan ger 
givetvis även denna upphov till trafikmässiga konsekvenser som bör vägas mot 
de konsekvenser som en placering vid Kärra 1:9 medför. Detta skall enligt vår 
uppfattning ingå i Miljökonsekvensbeskrivningen. Att inget alternativ kunnat 
uppbådas med möjligheter till järnvägsanslutning är också en tydlig brist vad 
gäller alternativa placeringar. 
 
Kommentar: Efter samrådet är en lokaliseringsutredning genomförd med syfte att 
undersöka om vald lokalisering är bäst lämpad för föreslaget ändamål. Utredningen utgår 
ifrån olika bedömningskriterier som anses vara avgörande för exploateringen. Kriterier som 
närhet till infrastruktur (E6/E20, E4 och Trafikplats) och möjlighet till synergieffekter 
genom närhet till befintligt verksamhetsområde i Norra Varalöv är några som anses vara av 
stor vikt för ändamålet. Utgångspunkten har framförallt varit att jämföra med de områden 
som är utpekade för större verksamhetsområden i översiktsplanen. Utifrån dessa kriterier 
bedöms vald lokalisering vara bäst lämpad för ändamålet.     
 
Att de alternativ som jämförs är utpekade i översiktsplanen är relevant då det är ett 
strategiskt dokument som visar hur Ängelholm är tänkt att utvecklas på lång sikt. Det har 
funnits möjlighet att yttra sig om dessa områden när översiktsplanen togs fram. Att ett  
område är utpekat i översiktsplanen innebär dock inte att det finns något ”tvång”, utan det 
är upp till fastighetsägaren att bestämma över sin mark. Det samma gäller för området 
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Tvärbanan, där markägaren behöver vara intresserad av att sälja marken för att det ska 
vara ett realistiskt och genomförbart alternativ för föreslagen exploatering. Tvärbanan har 
även andra avgörande egenskaper som gör det till ett sämre alternativ, bland annat att det 
ligger långt från infrastruktur vilket är centralt för den här typen av verksamhet.  
 
2. Väsentligt samhällsintresse 
I planbeskrivningen anges att etableringen av verksamhet inom lager och 
logistik på den föreslagna lokaliseringen är av väsentligt samhällsintresse. Detta 
då ”tillskapande av arbetstillfällen och en ökad sysselsättning kan ses som ett 
väsentligt samhällsintresse. Det stärker kommunen och landets ekonomi, 
möjliggör ett högre deltagande i samhället och kan förbättra socioekonomiska 
förhållanden”. Den enda fördelen med etableringen är att det av exploatören, 
Queenswall Två AB, bedöms kunna ge upphov till 1.500-2.000 (nya?) 
arbetstillfällen. Någon närmre analys av substansen i denna bedömning saknas 
totalt i underlaget för detaljplanen. Samtliga väl beskrivna negativa 
konsekvenser av detaljplanen väger lätt i förhållande till de utlovade 
arbetstillfällena. Att då inte närmre granska rimligheten i antalet möjliga 
arbetstillfällen är helt oförsvarbart. Det är dessutom inte Queenswell Två AB 
som kommer att handha driften av verksamheten i byggnaderna efter att de 
uppförts. En tredjepart såsom exempelvis Logent eller Boozt kommer att 
ansvara för driften av den planerade verksamheten. Detta innebär att 
Queenswall Två AB kan uppge vilka siffror som helst vad gäller möjliga 
arbetstillfällen utan att behöva ta något ansvar för det verkliga utfallet.  

 
I samband med godkännande av detaljplanen för det befintliga e-handelslagret 
på den östra sidan av 107an utlovades ”ett stort antal arbetstillfällen”. Enligt 
artikel i Helsingborgs Dagblad den 5e maj 2018 anges att det då fanns 120 
tillsvidareanställda och 70 visstidsanställningar samt max 20 oavlönade 
praktikanter vid Logents lager i Norra Varalöv. Huruvida detta är heltids- eller 
deltidsanställda framgår inte av artikeln. I ovan nämnda artikel anges dessutom 
att Logent vid flytten från företagets tidigare lager i Ängelholm till Norra 
Varalöv under 2016-2017 avslutade anställningen för 250 personer. Hur många 
nya arbetstillfällen blev det egentligen? Med hänsyn till utfallet av exploatörens 
tidigare träffsäkerhet i sina uppskattningar borde en underlåtenhet att utreda 
substansen i antalet förespeglade arbetstillfällen vara ett tjänstefel. Det är även 
välkänt att automatiseringsgraden i moderna e-handels lager är mycket stor 
vilket ytterligare talar emot rimligheten i skapandet av 1.500-2.000 nya 
arbetstillfällen.  
 
Med utgångspunkt från samma personaltäthet per kvadratmeter som i de 
befintliga lagren öster om 107an skulle det nya e-handels lagren på Kärra 1:9 
endast generera ca 900 arbetstillfällen. En avsevärd skillnad, eller en tydlig lögn, 
jämfört med uppgifter om de 1.500-2.000 arbetstillfällen som tas som en 
ovedersäglig sanning. Då har vi inte heller beaktat den tekniska utvecklingen 
vad gäller automatisering och robotisering i e-handelsbranschen sedan 
uppförandet av det ”gamla” lagret. Förutom ovan ifrågasättande av projektets 
samhällsintresse vad gäller arbetstillfällen bör en utvärdering genomföras av 
huruvida den verksamhet som skall etableras på det föreslagna området är av 
samhällsintresse. En verksamhet som ödelägger 60 hektar prima 
jordbruksmark och på flera sätt bidrar till en utarmning av jordens resurser i 
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fråga om överkonsumtion och onödiga transporter kan inte klassas som ett 
samhällsintresse från ett övergripande perspektiv. 
 
Det finns heller ingen bedömning av om det kan finnas andra mindre 
utrymmeskrävande men mer personalintensiva verksamheter som skulle kunna 
vara aktuella för Ängelholms kommun och bidra till en ökad 
sysselsättningsgrad. 
 
Kommentar: Antalet arbetstillfällen har uppskattats genom att jämföra med olika 
referensområden som bedriver liknande verksamheter. Utifrån liknande verksamhetsområden 
bedöms mellan 1500-2000 arbetstillfällen vara en rimlig uppskattning vid fullt utbyggt 
område. Att ta hänsyn till automatisering och digitalisering är svårt då forskning visar att 
det råder skilda uppfattningar om hur detta kommer att påverka denna typ av 
verksamheter. Därför har detta inte beaktats i uppskattningen. Det är inte känt vilka typer 
av lager- och logistikverksamhet som kommer att etablera sig i området. En detaljplan 
föranleds av att det finnas ett visst behov och efterfrågan kopplat till det geografiska läget.  
 
3. Analys och kvantifiering av verksamhetens CO2 avtryck 
Vi invänder mot att det inte i vare sig Miljökonsekvensbeskrivningen eller i 
Trafikutredningen finns några beräkningar av vilket CO2 avtryck uppförandet 
av verksamhetens byggnader och den löpande verksamheten kommer att ge 
upphov till. År 2020 med larmrapporter om jordens förestående klimatkris till 
följd av den globala uppvärmningen och den absoluta nödvändigheten i att 
begränsa CO2 utsläppen är det huvudlöst att utelämna denna aspekt. 
 
Det bör dessutom beaktas hur mycket CO2 som binds i 60 ha växande gröda i 
jämförelse med 60 ha bebyggelse och hårdgjord yta. 
 
Kommentar: Påverkan på luftkvaliteten och svavelutsläpp bedöms som negativa då det är 
en transportintensiv verksamhet som föreslås. Den ökade transporten till och från området 
får en negativ inverkan lokalt, men kan samtidigt innebära en mindre påverkan i andra 
delar av regionen när viss trafik omdirigeras till Ängelholm. Den samhällsekonomiska 
nettoeffekten är osäker och mer information om start- och slutdestinationer för transporterna 
idag och vid en exploatering på Kärra 1:9 behövs för att kunna dra någon tydlig slutsats. 
Det går exempelvis inte att veta hur mycket trafiken minskar på andra platser som en följd 
av att de istället kör till Kärra. För att kunna säga något om den samhällsekonomiska 
nettoeffekten är det nödvändigt att kartlägga hur transportrörelserna förändras totalt sett 
jämfört med dagens situation. Om personerna som kommer arbeta på området har en 
anställning närmare hemmet idag, eller inte kör bil till arbetet alls i nuläget, så kommer 
nettoeffekten för personbilar resultera i en ökad kostnad för samhället. Och tvärtom ifall de 
kör en längre sträcka till jobbet i dagsläget. 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 
 
4. Inaktuella uppgifter och föråldrade bedömningskriterier 
På sid 25 i MKB under rubriken ”areella näringar i nuläget” anges att den 
brukade arealen jordbruksmark i Ängelholms kommun har minskat med 21,4 
ha under åren 2011-2015 vilket kan anses försumbart. Dock kan alla läskunniga 
i Jordbruksverkets statistikdatabas se att arealen jordbruksmark i Ängelholms 
kommun minskat med 296 ha under de senaste fem åren, från 18.010 ha år 
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2015 till 17.714 ha år 2019. Varför hänvisar MKB till den minskade arealen 
jordbruksmark 2011-2015 och inte till mer aktuella uppgifter? 
 
Kommentar: Analysen görs vart 5e år och rapporten för perioden 2016-2020 är därmed 
inte framtagen ännu.  
 
På samma sida i MKB kan vi även läsa att åkermarkens bördighet på Kärra 1:9 
tillhör bördighetsklass 5 och 6 på en 10 gradig skala. Denna klassificering av 
jordbruksmark är helt föråldrad och utan relevans. Inget nämns heller om att 
det finns möjligheter till bevattning på stora delar av arealen.  
 
Bevattningsmöjligheterna medför att det finns goda förutsättningar för odling 
av tex grönsaker och potatis för humankonsumtion. Med hänsyn till 
regeringens mål om ökad självförsörjningsgrad av livsmedel och att 
självförsörjningsgraden av grönsaker endast uppgår till ca 33% talar detta 
ytterligare för bevarande av Kärra 1:9 som produktiv åkermark. Dessutom är 
grönsaksodling en förhållandevis personalintensiv odlingsform och kan bidra 
till ökningen av antalet ”enkla jobb” som enligt kommunledningen är 
avgörande för Ängelholms kommuns framtida utveckling. 
 
Kommentar: Kommunen instämmer i att denna klassificering av jordbruksmark är 
föråldrar och inaktuell. Skrivningen tas bort från MKB:n.  
 
5. Konsekvensernas relation till Nationella miljömål – Planens relation 
till målet ”Ingen övergödning” 
Under denna rubrik har Ekologigruppen kommit fram till att planen bedöms 
verka i miljömålets riktning eftersom jordbruket upphör, vilket innebär minskat 
läckage av näringsämnen. I dagens moderna jordbruk är näringsläckage till 
följd av jordens brukande minskande. Under en lång tid har forskning och 
statligt finansierade program såsom ”Greppa näringen” resulterat i en 
minimering av lantbrukets näringsläckage. Dock finns andra källor till 
näringsläckage och övergödning såsom emissioner från tung trafik där 
motsvarande utveckling inte skett. Avgaser från diesellastbilar innehåller, 
förutom ett antal miljöskadliga ämnen, en ej försumlig mängd kväve. Att 
rening av dagvatten från de hårdgjorda ytorna kommer att ske låter bra men 
alla avgaser kommer inte att landa inom e-handelsområdet utan förorenar även 
andra ytor och bidrar därmed till övergödning. Ekologigruppens slutsats vad 
gäller detta miljömål kan starkt ifrågasättas såväl som deras kompetens inom 
modern lantbruksdrift. 
 
Kommentar: Även om åtgärder har bidragit till en minskning av näringsläckage från 
jordbruk så är detta fortsatt den främsta anledningen till att Vegeå har dålig status. 
Exempelvis tar det lång tid att minska utsläppen av fosfor, eftersom fosfor binds hårt i 
jorden och frigörs under lång tid. Även vägar, gräs- och parkeringsytor kan vara källor till 
föroreningar som främst kan spridas till Vegeå via dagvattnet. Då detaljplanen säkerställer 
att dagvattnet kommer att renas bedöms det inte påverka miljökvalitetsnormen för vatten i 
Vegeå. Utveckling sker även inom drivmedel för motorfordon och allt fler bilar drivs idag av 
el.   
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6. Konsekvens för befintlig  näringsverksamhet och kringboende 
Konsekvensanalys för befintliga näringsidkare i anslutning till Kärra 1:9 samt 
för boende i och kring Norra Varalöv saknas. I dagsläget finns ett antal 
verksamheter etablerade på befintligt verksamhetsområde och på närliggande 
fastigheter. Ingen analys eller beräkning har gjorts över hur dessa verksamheter 
och befintliga arbetstillfällen kommer att påverkas. Detaljplanens implikationer 
för de boende som lever i nära anslutning till Kärra 1:9 tas inte heller med i 
någon konsekvensanalys. Att förbise hur livskvaliteten påverkas för 
kommuninvånare som i vissa fall i generationer bott och verkat i området är ett 
tydligt uttryck för hur styret i Ängelholms kommun ser på 
landsbygdsbefolkningen. En motsvarande förödelse av landskapsbild och 
rekreationsmöjligheter i den kustnära eller de centrala delarna av kommunen 
hade aldrig kommit på frågan. 
 
Vi anser att underlaget för detaljplanen bör kompletteras med analys av 
påverkan av befintlig näringsverksamhet och boende vad gäller förändrade 
förutsättningar för näringsverksamhet och psykosocial hälsa. 
 
Kommentar: Av översiktsplanen framgår det att tillkommande handel ska etableras vid 
befintliga handelsområden. Genom att etablera företag i kluster kan förutsättningarna för att 
utvecklas förbättras. Geografisk närhet kan ge fördelar när det gäller informationsutbyte, 
tillgång till spetskompetens, produktionsutveckling, samordning av transporter och andra 
synergieffekter. Att placera nya verksamheter i närheten av befintliga bedöms kunna stärka 
näringslivet och öka värdet på verksamhetsmarken i området.   
 
En landskapsbildsstudie och ett gestaltningsprogram har tagits fram och åtgärder vidtas i 
detaljplanen för att mildra påverkan och störningar på omgivningen. Utifrån detta bedöms 
påverkan på omgivningen vara acceptabel.  

 
7. Opartiskhet och demokrati 
Vi har deltagit i samrådsmötet den 4e mars och i så stor utsträckning som 
möjligt tagit del av det material som funnits tillgänglig för en vanlig 
kommuninvånare. Det är en inte försumbart mängd dokument och utredningar 
som producerats av ett antal konsultföretag. Vi har även tagit del av den 
viljeyttring, daterad 2019-10-01 undertecknad av kommunstyrelsens 
ordförande Robin Holmberg, som lämnats som inlaga till Kammarrätten i 
Jönköping i samband med överklagande av avslag för det förvärvstillstånd som 
Queenswall Två AB sökt för Kärra 1:9. I denna viljeyttring framgår det tydligt 
vilken inställning ”kommunen” har i detta ärende. Vi undrar hur ett beslut 
fattat av kommunstyrelsens åtta närvarande ledamöter, varav en ledamot 
reserverade sig och en ledamot tillfogat en protokollsanteckning, om att 
meddela ett positivt planbesked automatiskt medför att hela kommunen utan 
förbehåll är positiv till exploatörens planer och att en ändring av detaljplanen 
kommer att ske oavsett vad som tillstöter under detaljplaneprocessen. 
 
Kommentar: Den politiska viljeinriktning som skrevs kopplat till förvärvstillståndet är 
inte en fråga för detaljplanen. För den här typen av frågor kan du kontakta din lokala 
politiker.   
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Då kommunen eller Catena AB (ingående i samma bolagssfär som Queenswall 
Två AB) är beställare och även betalare av de utredningar som utförts 
ifrågasätter vi uppdragstagarnas objektivitet och opartiskhet.  
 
Kommentar: Exploatören betalar för samtliga utredningar som har tagits fram i 
samband med detaljplanen (vilket är praxis i kommunen) och är beställare för en del av 
utredningarna. Kommunen har varit med och skrivit uppdragsbeställningar om vad 
utredningarna ska undersöka/innehålla, samt granskat alla utredningar. Att en exploatör 
är beställare för utredningar i en detaljplan är ett vanligt tillvägagångssätt i ett 
detaljplanearbete.  
 
Vi undrar även hur det kommer sig att hela förfarandet så lägligt hamnar 
mellan två allmänna val så att möjligheterna för kommuninvånarna att via 
röstsedeln visa vad de tycker undanröjs. Vi kan inte låta bli att förundras över 
varför kommunens styre (förutom Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet) 
så okritiskt sväljer de vaga utfästelser om ekonomiska fördelar som exploatören 
utmålar. Beror det på naivitet, okunnighet eller något annat? 
 
Kommentar: När under valperioden ett planuppdrag ges är inte en fråga som berör 
detaljplanen. För en här typen av frågor kan du kontakta din lokala politiker.  
 
8. PM Omvärldsanalys- Del av visionsarbete för Ängelholm 2035 
Ytterligare frågetecken uppstår när vi läser ”PM Omvärldsanalys Dnr 
2015/55” som utgör en del i arbetet med att ta fram en vision för utvecklingen 
av Ängelholms mot år 2035. I detta PM kan vi redan i sammanfattningen läsa 
att ”Kommunen skall attrahera unga och barnfamiljer att bosätta sig i 
Ängelholm genom att ha ett tydligare hållbarhetsperspektiv”…”En ökad 
efterfrågan kan finnas på lokala gröna näringar…. Kommunen har ett ansvar 
för att fungera som föredöme i hållbarhetsfrågor.”. Här ställer vi oss frågan om 
hur de politiker som ställer sig positiva till exploateringen av Kärra 1:9 anser att 
detta rimmar med en vision som framhåller hållbarhet som den främsta 
framtidstrenden och att kommunen skall fungera som föredöme i 
hållbarhetsfrågor?? 
 
Vi ser fram emot att varje folkvald ledamot i kommunfullmäktige tar sig en 
ordentlig funderare över vilken framtid du vill lämna över till barn och 
barnbarn. Om du röstar för ett antagande av detaljplanen för Kärra 1:9 
personligen tar ansvar för konsekvenserna av ditt bidrag till en irreversibel 
ödeläggelse av naturresurser. 
 
Kommentar: Synpunkten noteras.  
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STÄLLNINGSTAGANDE 
Planbeskrivningen kompletteras vad gäller: 
 Den sydvästra delen av planområdet har tagits bort, planområdet omfattar nu 48 hektar 

istället för tidigare 60 hektar.    
 Exploateringsgraden är nu 42% av fastighetsarean inom användningsområdet vilket 
innebär att cirka 182 000 kvm kan bebyggas. 8 % av den totala byggnadsarean får byggas i 
36 meter.  
 Resonemanget kring vald lokalisering har utökats utifrån ny lokaliseringsutredning.  
 En flyghinderanalys har tagits fram och redovisas i planbeskrivningen.  
 Avsnittet om landskapsbild har uppdaterats utifrån reviderad landskapsbildsanalys. 
 Texten om skyddade arter har kompletterats med ett mer omfattande resonemang 
kring planförslagets påverkan på arterna.   
 Beskrivningen av biotopskyddade objekt har utvecklats. Dispens är sökt och beviljat 
för två träd i lindallén. Den biotopskyddade dammen ingår inte längre i planområdet.  
 En text om vegetationsridåer har tillförts.  
 Avsnittet om gestaltning omarbetats utifrån nytt gestaltningsprogram.  
 Avsnittet om Gator och trafik har kompletterats utifrån reviderad trafikutredning och 

Åtgärdsvalsstudie. Bedömningen är att Trafikplats Norra Varalöv har dålig kapacitet 
redan i dagsläget. Kapacitetshöjande åtgärder krävs på sikt oavsett om Kärra 1:9 
exploateras eller inte. En exploatering av Kärra 1:9 innebär dock att dessa åtgärder kan 
bli mer omfattande eller behöva vidtas tidigare. 

 Parkeringsbehovet har uppskattats och kompletterats handlingen.  
 Avsnittet om Buller har förtydligats och kompletterats utifrån nya uppgifter från 
reviderad bullerutredning. Riktvärden för buller beräknas inte överskridas.   
 Ett nytt avsnitt om Omgivningspåverkan har tillförts.  
 Avsnitten om Brandvattenförsörjning och El har kompletterats utifrån inkomna 
synpunkter i samrådet.  
 Dagvattenutredningen har reviderats och flödet som får släppas på dikningsföretaget 
har minskat från 1,2 l/s per hektar till 0,9 l/s per hektar. I samband med detta har även 
avsatta ytor för dagvattendammar utökats.  
 Genomförandekapitlet har reviderats utifrån Lantmäteriets synpunkter.  
 
Plankartan ändras vad gäller: 
 Bebyggandet omfattning ändrad (tidigare e1): Största byggnadsarea är 42 % av fastighetsarean 

inom användningsområdet 
 Ny användningsbestämmelse: E - Pumpstation för spillvatten ska finnas 
 Ny användningsbestämmelse: E2 - Transformatorstation ska finnas 
 Ny utformningsbestämmelse: f2 - 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 

 Ny utformningsbestämmelse: 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. 

 Ändrad utformningsbestämmelse (tidigare f2): Mot väg 107 ska volym- och 
fasaduppdelning av byggnader ske i plan- och höjdled. Byggnader ska domineras av annat 
material än plåt. Arkitekturen ska vara nedbruten och småskalig och fönster och entréer 
ska finnas ut mot vägen.  

 Ändrad utförandebestämmelse (tidigare b1): Endast 70 % av markytan får 
hårdgöras 
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 Ändrad bestämmelse (tidigare n3): n1 - Träd som har en brösthöjdsdiameter över 40 
cm får inte fällas 

 Ändrad bestämmelse (tidigare n5 och n6): n5 - Marken får inte hårdgöras eller användas för 
parkering 

 Tidigare bestämmelse n4 har delats upp i två nya bestämmelser: n6 - Trädplantering ska 
finnas och n2 -Vegetationsridå med skogsträd och brynplantering ska finnas 

 Ny bestämmelse: n7 - Tät vegetationsridå ska finnas 
 Ändrad bestämmelse om villkor för starbesked: 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. 

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

 Tidigare bestämmelsen n1 har nu index n4.  
 Tidigare bestämmelsen n7 har nu index n3.  
 Placering av byggnader som får uppföras med en totalhöjd om 36 meter har preciserats 

med tre zoner på plankartan.    
 Högsta byggnadshöjd är ändrad inom två zoner, sydost och nordväst, till 8 meter 

byggnadshöjd, 14 meter totalhöjd och en största takvinkel på 12 respektive 21 grader.  
 Borttagen bestämmelse: Startlov får inte ges för ny byggnation förrän erforderligt bullerskydd har 

kommit till stånd. Anledningen till att bestämmelsen tas bort är att det bedöms vara viktigt 
att möjliggöra avskärmning av buller genom byggnad. Bestämmelsen hindrar detta.  

 Tidigare bestämmelser betecknade f1, f3, m1, m2 och m3 finns kvar men har inte längre 
något synligt index på kartan då de gäller för all kvartersmark.   
 

NAMNLISTA 
Följande har under samrådet inkommit med synpunkter som ej tillgodosetts: 
 Naturskyddsföreningen 
 Vegeås fiskevårdsområde 
 LRF 
 Den goda jorden 
 Ausås-Strövelstorps Hushållnings Gille 
 Centerpartiet 
 Miljöpartiet 
 Miljöpartiet & Liberalerna 
 Fastighetsägare till Strövelstorp 6:17 
 Fastighetsägare till Norra Varalöv 8:13  
 Fastighetsägare till Norra Varalöv 2:17 
 Fastighetsägare till Kärra 1:2 m.fl. 
 Fastighetsägare till Norra Varalöv 1:35 m.fl.  
 Fastighetsägare till Norra Varalöv 8:5 m.fl. 
 Fastighetsägare till Kärra 1:15, 1:25 & 1:26 
 Fastighetsägare till Kärra 1:21 
 Fastighetsägare till Norra Varalöv 16:11 
 Fastighetsägare till Kärra 1:6 & 1:7 
 Boende i Strövelstorp  
 Boende i Strövelstorp 
 Boende i Stora Hult 
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MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER 
Utlåtande har upprättats av planarkitekt Amelie Hillåker  
 
 
SAMHÄLLE/PLANENHETEN 
Ängelholm den 28 oktober 2020. 
 
 
   
Linda Svederberg Amelie Hillåker  
Planchef  Planarkitekt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-08-30

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 151 Dnr. KS 2021/260

Val av ledamot i Nämnden för omsorg och stöd på 
vakant plats (S)

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni 2021 att entlediga Klas Lundh (S) från 
uppdraget som ledamot i Nämnden för omsorg och stöd samt att lämna uppdraget 
vakant tillsvidare. 

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunfullmäktige den 21 juni 2021, § 135.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att fortsatt lämna uppdraget vakant tills vidare. 

Beslutet ska expedieras till
• Klas Lundh
• Nämnden för omsorg och stöd
• Nämndsekreterare/FMS



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-08-30

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 152 Dnr. KS 2021/313

Entledigande samt val av ersättare efter 
Johan Wifralius (SD) gällande uppdrag som ersättare 
i Samhällsbyggnadsnmämnden och ledamot i 
AB Ängelholmshems och AB Ängelholmslokalers 
styrelser

Ärendebeskrivning
Johan Wifralius (SD) har inkommit med avsägelse från rubricerade uppdrag. 

Beslutsunderlag
Avsägelse från Johan Wifralius, inkommen den 12 augusti 2021. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Johan Wifralius (SD) från uppdraget som ersättare i 
Samhällsbyggnadsnämnden,

att entlediga Johan Wifralius (SD) från uppdraget som ledamot i AB 
Ängelholmshems styrelse, 

att entlediga Johan Wifralius (SD) från uppdraget som ledamot i AB 
Ängelholmslokalers styrelse, samt

att tillsvidare lämna ovanstående uppdrag vakanta. 

Beslutet ska expedieras till
• Johan Wifralius
• Samhällsbyggnadsnämnden
• AB Ängelholmshem
• AB Ängelholmslokaler
• Nämndsekreterare/FMS
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Ärendebeskrivning
Johan Wifralius (SD) har inkommit med avsägelse från rubricerade uppdrag. 

Beslutsunderlag
Avsägelse från Johan Wifralius, inkommen den 12 augusti 2021. 
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Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Johan Wifralius (SD) från uppdraget som ersättare i 
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att entlediga Johan Wifralius (SD) från uppdraget som ledamot i AB 
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att tillsvidare lämna ovanstående uppdrag vakanta. 

Beslutet ska expedieras till
• Johan Wifralius
• Samhällsbyggnadsnämnden
• AB Ängelholmshem
• AB Ängelholmslokaler
• Nämndsekreterare/FMS
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Entledigande samt val av ersättare efter 
Johan Wifralius (SD) gällande uppdrag som ersättare 
i Samhällsbyggnadsnmämnden och ledamot i 
AB Ängelholmshems och AB Ängelholmslokalers 
styrelser

Ärendebeskrivning
Johan Wifralius (SD) har inkommit med avsägelse från rubricerade uppdrag. 

Beslutsunderlag
Avsägelse från Johan Wifralius, inkommen den 12 augusti 2021. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Johan Wifralius (SD) från uppdraget som ersättare i 
Samhällsbyggnadsnämnden,

att entlediga Johan Wifralius (SD) från uppdraget som ledamot i AB 
Ängelholmshems styrelse, 

att entlediga Johan Wifralius (SD) från uppdraget som ledamot i AB 
Ängelholmslokalers styrelse, samt

att tillsvidare lämna ovanstående uppdrag vakanta. 

Beslutet ska expedieras till
• Johan Wifralius
• Samhällsbyggnadsnämnden
• AB Ängelholmshem
• AB Ängelholmslokaler
• Nämndsekreterare/FMS



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-08-30

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 154 Dnr. KS 2021/325

Entledigande samt val av ny ersättare i Familje- och 
utbildningsnämnden efter Camilla Wifralius (SD)

Ärendebeskrivning
Camilla Wifralius (SD) har inkommit med avsägelse från uppdraget som ersättare i 
Familje- och utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag
Avsägelse från Camilla Wifralius, inkommen den 24 augusti 2021.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Camilla Wifralius (SD) från uppdraget som ersättare i Familje- och 
utbildningsnämnden, samt

att tillsvidare lämna uppdraget vakant. 

Beslutet ska expedieras till
• Camilla Wifralius
• Familje- och utbildningsnämnden
• Nämndsekreterare/ FMS
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Motion till Kommunfullmäktige i Angelholms Kommun 2021-08-30

Kommunalt Agenda 2030 tàd- för ett hållbat Ängelholm.

I den nyligen publicerade râpporten från FN: S klimatpanel, IPCC, pekar forskarna pâ att a|.Jvarlþa klimatförändringar
syns runt hela jorden. På land, i havet och i atmosfären.

Rapporten beskriver anledningarna till och effekterna av de extrema klimatförändringarna vi upplever. Den beskriver
även omfattningen och hastigheten av de negativa konsekvenserna.

IPCC:s rapport àr alarmennde och kräver både omedelbara ätgàrder och eftertanke.

Den utan tvekan största orsaken till dessa drastiska förändringar av vårt klimat är människans olika former av utsläpp.
Frãgan är inte längre om vi kan hindra den globala uppvärmningen utân srìârare om hur vi kan bromsa den negativa
utvecklingen. Vår miljö och vårt klimat är allas ansvar men för dem med reella möjligheter att påverka vilar ansvaret

tyngre.

Klimat- och miljöfrågorna måste dàrför fâ en mycket tyngre och mer avgörande roll vid alla former av beslut.

Vi vet att arbetet med de globala målen ovillkodigen kommer innebära målkonflikter och skapa ett tydligt behov av
strateSlska prioriteringar. Därför måste vi börja arl:eta med hållbarhetsfrågorna pà andra sätt i framtiden. Ett sådant sätt

àr at't. starta ett Àgenda 2030-ràd. E tt råd vars huvudsakliga uppgift àr att arbetz för att kommunen ska nå

hållbarhetsmålen och främja den gröna omstäilningen.

Med -Àgenda 2030-målen som grund yrkar Socialdemokraterna:

-ô,tt ett politiskt,\genda 2030-räd inrättas med uppgift att st¡äva efter att de globala målen uppnås.

Àtt varje huvuduppdrag utser en Àgenda 2O30-samordnare med uppgrft att driva håilbarhetsfrågorna.

Än våra kommunala bolag utser en,\genda 203O-samordnare med uppgift att driva hållbarhetsfrågorna.

Ä.ft se över kommunens nuvarande organisation för hållbarhetsfrågorna i syfte att uppnå en ökad samordning och
effektivitet.

För gflrppen:

Lars Nyander \



 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

 
Sammanträdesdatum 2021-08-26 

 
 

 
Krisledningsnämnden 

 

   

 

 
 

Plats och tid: Digitalt via Teams samt rum Röd, 2021-08-26, kl. 09.00-09.25 
 
Beslutande: Liss Böcker (C), ordförande (rum Röd) 

Linda Persson (KD) ersätter Robin Holmberg (M) 
Åsa Larsson (S) ersätter Lars Nyander (S) 
 

Ersättare: Eric Sahlvall (L) 
 

Övriga närvarande: Mari Mikaelsson, krisberedskapssamordnare 
Viktor Hedén, kommunikatör 
Henrik Sandén, planeringschef 
Elisabeth Alm, nämndsekreterare (rum Röd) 
 

Paragrafer: 88-90 
 
 
Protokollet är digitalt justerat av: 
  
  
Liss Böcker, ordförande 
 
Linda Persson, justeringsperson 
 
Elisabeth Alm, sekreterare 

 
 
  
 

 
 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats 
 
Datum för anslags uppsättande: 2021-09-02
 
Datum för anslags nedtagande: 2021-09-24 
 
Förvaringsplats för protokollet: Enheten för juridik och kansli, stadshuset Ängelholm 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

Krisledningsnämnden  
 

2021-08-26  

 
 

  

 

 
 

 

 
 
 
 
KLN § 88  

 

Val av justeringspersoner 
 

 

Beslut 
Krisledningsnämnden beslutar: 
 
att Linda Persson utses att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

  

S
ig

na
tu

re
 re

fe
re

nc
e:

 9
05

7c
60

6-
35

2d
-4

c2
c-

b3
4a

-d
66

71
22

69
66

a



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

Krisledningsnämnden  
 

2021-08-26  

 
 

  

 

 
 

 

 
 
 

 
KLN § 89 

 

Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut 
Krisledningsnämnden beslutar: 
 
att godkänna föredragningslistan. 
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KLN § 90  
 

Aktuell lägesrapport 
 

Ärendebeskrivning 
Krisberedskapssamordnare Mari Mikaelsson uppdaterar nämnden på vad som hänt sedan 
föregående möte den 12 augusti 202; ur informationen: 
 

 På samverkanskonferensen med Länsstyrelsen den 23 augusti redovisade 
Smittskydd Skåne en smittökning med 45 % jämfört med förra veckan och att 
ökningstakten är tilltagande.  
 
Vaccinationssamordningen: Vaccinationstäckningen ökar. 77% av befolkningen 
över 16 år har tagit dos 1 och 64% av befolkningen över 16 år har tagit dos 2.  
 
Pandemitillsyn: När butikerna tog ner skyltarna om 10kvm per person togs ofta 
även skyltar om att hålla avstånd ner. Detta anses problematiskt och Länsstyrelsen 
önskade någon sorts samarbete med kommunernas näringsliv för att nå ut med 
budskapet till butikerna, och kommer ta kontakt. 
 

 Uppgifter från Region Skåne visar att antal vårdade på vårdavdelning ökar och var 
den 24 augusti 23 personer och på IVA 3. Motsvarande siffror förra veckan var 11 
respektive 4. 
 

 I kommunen var det 19 nya konstaterade fall under vecka 33, att jämföras med 9 
fall vecka 30. Över 30 000 invånare har fått dos 1 och nästan 30 000 har fått dos 2.  
 
I verksamheterna: 
Hälsa: ingen smitta bland boende men har fortfarande ansträngt läge med påverkan 
i verksamheten. 
Samhälle: ingen påverkan i verksamheten, en rad verksamheter öppnar upp under 
närmsta tiden.  
Lärande och familj: ingen direkt påverkan i verksamheten och lite smitta, skolorna 
har i princip samma förhållningssätt som innan sommaren.  
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   KLN § 91 
 

Kommunikation 
 
Kommunikatör Viktor Hedén informerar om vilka kommunikationsinsatser som gjorts 
sedan förra mötet. 
 

 Länsstyrelsen har kartlagt områden med lägre vaccinationsgrad och som ett led i 
det kommer Länsstyrelsen att ha en informationshubb på Stortorget den 2 
september dit man kan vända sig för hjälp med tidbokning för vaccination eller 
frågor om vaccinering.  

 

 Annonsering pågår om att hålla avstånd.  
 

 Delat Region Skånes uppmaning på Facebook ”Fortsätt kämpa Ängelholm – 
det är inte över!” 

 

 Webbnyhet och Facebook ”Behöver du hjälp med att boka tid för vaccination?” 
 

 Utskick på Fronter till gymnasieelever om vikten av att följa 
rekommendationerna, provtagning efter utlandsresa, vaccinationsbokning  

 
 
____  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

 
Sammanträdesdatum 2021-09-09 

 
 

 
Krisledningsnämnden 

 

   

 

 
 

Plats och tid: Digitalt via Teams samt rum Röd, 2021-09-09, kl. 09.00-09.30 
 
Beslutande: Liss Böcker (C), ordförande 

Linda Persson (KD) ersätter Robin Holmberg (M) 
Åsa Larsson (S) ersätter Lars Nyander (S) 
 

Ersättare: Eric Sahlvall (L) 
 

Övriga närvarande: Mari Mikaelsson, krisberedskapssamordnare 
Ludvig Bayerlein, enhetschef 
Henrik Sandén, planeringschef 
Elisabeth Alm, nämndsekreterare (rum Röd) 
 

Paragrafer: 91-94 
 
 
Protokollet är digitalt justerat av: 
  
  
Liss Böcker, ordförande 
 
Åsa Larsson, justeringsperson 
 
Elisabeth Alm, sekreterare 

 
 
  
 

 
 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats 
 
Datum för anslags uppsättande: 2021-09-16 
 
Datum för anslags nedtagande: 2021-10-08 
 
Förvaringsplats för protokollet: Enheten för juridik och kansli, stadshuset Ängelholm 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

Krisledningsnämnden  
 

2021-09-09  

 
 

  

 

 
 

 

 
 
 
 
KLN § 91  

 

Val av justeringspersoner 
 

 

Beslut 
Krisledningsnämnden beslutar: 
 
att Åsa Larsson utses att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

Krisledningsnämnden  
 

2021-09-09  

 
 

  

 

 
 

 

 
 
 

 
KLN § 92 

 

Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut 
Krisledningsnämnden beslutar: 
 
att godkänna föredragningslistan. 

 
 

 
  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

Krisledningsnämnden  
 

2021-09-09  

 
 

  

 

 
 

 

 
 
 
KLN § 93  
 

Aktuell lägesrapport 
 

Ärendebeskrivning 
Krisberedskapssamordnare Mari Mikaelsson uppdaterar nämnden på vad som hänt sedan 
föregående möte den 26 augusti 2021; ur informationen: 
 

 På samverkanskonferensen med Länsstyrelsen den 6 september redovisade 
Smittskydd Skåne att det var 1 361 nya fall totalt under föregående vecka. 14 
dagars-incidens är 169 per 100 000 viket är en ökning från förra veckans 145 per 
100 000. Det pågår många andra luftvägsinfektioner. Av de som provtagits för 
Covid-19 är ca 5 % positiva.  
 
Vaccinationssamordningen: Skåne når snart en 80 % vaccinationsgrad. Dock är 
täckningen fortfarande lägre bland yngre grupper. Massvaccineringen kommer att 
skalas ner under september och oktober.  
 
Pandemitillsynen har haft fokus på butiker och publikdragande evenemang. 
Pandemitillsynen kommer ej vara igång så länge till.  
 
Polismyndigheten och regionen avvecklar krisledningarna och återgår till linjen. 
 

 Uppgifter från Region Skåne: 31 inlagda på vårdavdelning och 8 på IVA, att 
jämföras med 23 respektive 3 vecka 34.  
 

 Den 15 september upphör kommunens uppdrag att rapportera till länsstyrelsen hur 
efterlevnaden av restriktionerna ser ut i samhället.  
 

 Den 29 september inleds steg 4 i planen för avveckling av restriktionerna vilket 
bland annat innebär att deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga 
tillställningar tas bort; restriktionerna på serveringsställen om storlek på sällskap 
och avstånd mellan sällskap tas bort; rådet för hemarbete tas bort och öppnar för 
succesiv återgång 
 

 I kommunen var det 15 nya fall under vecka 34, som kan jämföras med 19 nya fall  
vecka 33. Över 35 000 invånare har fått dos 1 och nästan 32 000 har fått dos 2.  
 
I verksamheterna planeras en succesiv återgång till arbetsplatserna och information 
och material har skickat ut till chefer.  
 
Hälsa: ingen smitta bland boende och personal har rapporterats.  
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

Krisledningsnämnden  
 

2021-09-09  

 
 

  

 

 
 

 

Samhälle: ingen påverkan i verksamheten, en rad verksamheter öppnar upp under 
närmsta tiden 
.  
Lärande och familj: stabilt läge, hög frånvaro bland barn i förskola (40%) och viss 
förhöjning i frånvaro i grundskolan (13%), annars lugnt läge.  
 
Servicesstödet har ingen direkt påverkan i verksamheterna.  
 
En vaccinatör i kommunen har besökt Rönnegymnasiet och Valhall College och 
erbjudit vaccinationstider. Ingen information om utfallet ännu.  
 

 
 
 
 

  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

Krisledningsnämnden  
 

2021-09-09  

 
 

  

 

 
 

 

 
 

   
   KLN § 94 
 

Kommunikation 
 
Enhetschef Ludvig Bayerlein informerar:  
 
Kommunikationsenheten arbetar nu med vad som ska tas ner och vad som kan vara 
kvar av kommunens information när restriktionerna tas bort. Enheten arbetar också 
kring personalens återgång, viktigt att kommunen är tydlig och informerar om vad som 
gäller för återgången.  
 
Informationsinsatser som gjorts sedan förra krisledningsnämnden:  

 Erbjudande till skolelever om vaccinering på Rönnegymnasiet och Valhall Park 

 Informerat om möjligheten att få hjälp om man är rädd för sprutor 

 Publicerat en nyhet om sant och falskt kring vaccin 

 Publicerat kampanj om att fortsätta kämpa och hålla ut under pandemin 
 
 
____  
 
 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2021-08-18

Kommunrevisionen

Plats och tid: Digitalt via Teams, 2021-08-18, kl. 16:30-19:00 

Beslutande: Oskar Funes Galindo, vice sammankallande
Ingemar Olsson
Ulla Magnusson
Lisbet Enbjerde
Rolf Ekberg
Ragnar Steen
Gunilla Hildestrand

Övriga närvarande: Åsa Williamsson, Claudia Alas, Fältgruppen, § 62
Crista Thomasen, digitaliseringschef, § 63
Carl-Gustaf Folkeson, PwC

Paragrafer: § 60 - § 67 

Protokollet är digitalt justerat av:

Oscar Funes Galindo, Vice sammankallande

Gunilla Hildestrand, Justeringsperson

Carl-Gustaf Folkeson, Sekreterare

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats

Datum för anslags uppsättande: 2021-09-08

Datum för anslags nedtagande: 2021-09-30

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Ängelholm



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2021-08-18

Kommunrevisionen

§ 60 Mötets öppnande
Revisionens vice sammankallande hälsade samtliga välkomna till dagens sammanträde. 
Revisionens vice sammankallande ställde frågan om jäv föreligger angående dagens ärenden 
vilket inte var fallet.

Kommunrevisionen beslutar 
att notera informationen

§ 61 Justering 
Kommunrevisionen beslutar 
att utse Gunilla Hildestrand till att justera dagens protokoll

§ 62 Information fältgruppen
Representanter för fältgruppen är kallade till dagens sammanträde för att informera om 
aktuella frågor.

Kommunrevisionen beslutar 
att notera informationen

§ 63 Information IT-området
Information lämnades av digitaliseringschef Christa Thomasen kring aktuella frågor.

Kommunrevisionen beslutar 
att notera informationen
 
§ 64 Revisionsplan
Information lämnades om pågående granskningar.

Kommunrevisionen beslutar 
att notera informationen

§ 65 Lekmannarevision
Information lämnades från möte med kommunledningen. Föreligger förslag att granskning 
avseende byggprocessen bordläggs.

Kommunrevisionen beslutar 
att bordlägga granskning avseende byggprocessen samt i övrigt notera informationen

§ 66 Omvärldsbevakning
Information lämnades avseende PwC:s omvärldsbevakning. 

Kommunrevisionen beslutar 
att notera informationen 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2021-08-18

Kommunrevisionen

§ 67 Rapporter
Miljö- och tillståndsnämnden – diskussion med länsstyrelsen angående strandskyddstillsyn 
där de lokala föreskrifterna kommer att förnyas.
Samhällsbyggnadsnämnden – planering nya bostäder Kulltorpsområdet, sophantering 
Havsbaden

Kommunrevisionen beslutar 
att notera informationen



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för omsorg och stöd
2021-09-13

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOS § 80 Dnr. NOS 2021/6

Ej verkställda beslut period 3 2021

Ärendebeskrivning
Beslut fattade enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) och som inte har blivit verkställda inom tre månader från 
beslutsdatum ska rapporterats under fyra perioder varje år till Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO). Enligt lagstiftningen ska rapporten delges kommunrevisorerna 
och kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Hälsa, daterad 2021-09-06
• Bilaga 1, Redovisning ej verkställda beslut period 3 (t.o.m. 2021-08-31)

Beslut
Nämnden för omsorg och stöd beslutar

att godkänna redovisningen av ej verkställda beslut för period 3, 2021

att överlämna redovisningen för kännedom till revisorerna, samt 

att överlämna redovisningen för kännedom till kommunfullmäktige.

Beslutet ska expedieras till
• Revisorer
• Kommunfullmäktige
• Planeringschef UW



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 
(3)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Planeringschef
Ulrika Wattman
469149
ulrika.wattman@engelholm.se

Till: Nämnden för omsorg och stöd
Diarienummer: NOS 2021/6
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-09-06

Ej verkställda beslut period 3 (tom. 2021-08-31),2021

Ärendebeskrivning
Beslut fattade enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) och som inte har blivit verkställda inom tre månader från 
beslutsdatum ska rapporterats under fyra perioder varje år till Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO). Enligt lagstiftningen ska rapporten delges kommunreviso-
rerna och kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Hälsa, daterad 2021-09-06
• Bilaga 1, Redovisning ej verkställda beslut period 3 (t.o.m. 2021-08-31)

Utredning
Under period 3, 2021 har man inom verksamheten för äldreomsorgen kunna verk-
ställa samtliga beslut om särskilt boende enligt SoL inom 3 månader. 

Däremot har verksamheten för äldreomsorgen inte kunnat verkställa beslut om 
dagverksamhet enligt SoL inom 3 månader i 3 ärenden p.g.a. att brukare ej hade 
svarat på erbjudandet om plats t.o.m. 2021-08-31. 
Sedan rapportering för period 2, 2021 har:

 12 beslut kunnat verkställas
 7 beslut har avslutats 

När det gäller beslut om växelvård enligt SoL, har 2 ärenden inte kunnat verkställas 
inom 3 månader.
Sedan rapportering för period 2, 2021 har:

 1 beslut kunnat verkställas 
 6 beslut har avslutats pga. att brukare tackat nej till erbjuden plats eller avli-

dit.

Verksamheten för funktionsstöd har under period 3, 2021 inte kunnat verkställa 
nedan redovisade beslut inom 3 månader:



TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 
(3)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

 1 beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt LSS
 2 beslut om daglig verksamhet enligt LSS
 4 beslut om kontaktperson enligt LSS
 2 beslut om ledsagarservice enligt LSS
 2 beslut om kontaktperson enligt SoL
 1 beslut om sysselsättning enligt SoL

Sedan rapportering för period 2, 2021 har inom verksamheten för funktionsstöd 
följande beslut som tidigare rapporterats som en verkställda inom 3 månader, av-
slutats utan att verkställas:

 1 beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt LSS
 1 beslut om daglig verksamhet enligt LSS
 1 beslut om kontaktperson enligt SoL

Inom verksamheten för funktionsstöd har det till följd av Covid-19 och på den en-
skildes egen begäran förekommit avbrott i verkställighet som är längre än 3 måna-
der under period 3, 2021 i nedan angivna beslut:

 2 beslut om daglig verksamhet enligt LSS
 1 beslut om daglig sysselsättning enligt SoL

Sedan rapportering för period 2, 2021 har följande beslut kunnat verkställas inom 
verksamheten för funktionsstöd:

 1 beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt LSS
 6 beslut om daglig verksamhet enligt LSS
 1 beslut om daglig sysselsättning enligt SoL

Förslag till beslut
Nämnden för omsorg och stöd beslutar

att godkänna redovisningen av ej verkställda beslut för period 3, 2021

att överlämna redovisningen för kännedom till revisorerna, samt 

att överlämna redovisningen för kännedom till kommunfullmäktige.



TJÄNSTEUTLÅTANDE 3 
(3)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Filippa Kurdve
Chef Hälsa

Ulrika Wattman
Planeringschef

Beslutet expedieras till:
• Revisorer
• Kommunfullmäktige
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Typ av insats enligt LSS/bistånd 
enligt SoL som beslutet avser 

Orsak ‐ Övriga upplysningar i ärendet

Funktionsstöd 3 2020‐01‐28 2021‐08‐11 Bostad med särskild service 9:9 LSS Insatsen avslutas på den enskildes egen begäran
Funktionsstöd 3 2020‐07‐06 Bostad med särskild service 9:9 LSS Tackat nej till erbjudandet om lägenhet på gruppbostad 210628
Funktionsstöd 3 2020‐10‐07 2021‐07‐01 Bostad med särskild service 9:9 LSS
Funktionsstöd 3 2019‐04‐23 2021‐08‐16 Daglig verksamhet 9:10 LSS
Funktionsstöd 3 2020‐04‐20 2021‐06‐04 Daglig verksamhet 9:10 LSS
Funktionsstöd 3 2009‐09‐23 2021‐06‐18 Daglig verksamhet 9:10 LSS
Funktionsstöd 3 2020‐09‐09 Daglig verksamhet 9:10 LSS Möten 201020,201029, 201203 avbokats. Dig.möte 210118. Ass. Inte återkommit om tid för start enl. ök.
Funktionsstöd 3 2008‐02‐01 2021‐06‐18 Daglig verksamhet 9:10 LSS
Funktionsstöd 3 2010‐08‐31 2020‐11‐02 Daglig verksamhet 9:10 LSS Avbrott i verkställighet pga Covid‐19 på brukarens egen begäran, fortsätter att avvakta
Funktionsstöd 3 2002‐10‐01 2021‐08‐19 Daglig verksamhet 9:10 LSS
Funktionsstöd 3 1998‐03‐13 2021‐08‐11 Daglig verksamhet 9:10 LSS Brukaren avliden
Funktionsstöd 3 2018‐04‐25 2020‐03‐19 Daglig verksamhet 9:10 LSS Avbrott i verkställighet pga Covid‐19 på brukarens egen begäran 
Funktionsstöd 3 2003‐06‐07 2021‐07‐06 Daglig verksamhet 9:10 LSS
Funktionsstöd 3 2020‐06‐15 Daglig verksamhet 9:10 LSS 200715 planeringsmöte.Tackade nej till erbj. plats 200928, tilltänkt plats stängd pga Covid‐19 201012 
Funktionsstöd 3 2018‐10‐30 2021‐08‐19 Daglig sysselsättning SoL
Funktionsstöd 3 2020‐10‐22 Daglig sysselsättning SoL Brukaren vill avvakta med verkställighet pga Covid‐19
Funktionsstöd 3 2019‐12‐18 2021‐04‐01 Ledsagarservice 9:3 LSS Avbrott på brukarens begäran. Nej tack till erbj. leds. 210413 & 210504, 210825 & 210827 leds. nej tack
Funktionsstöd 3 2020‐10‐07 Ledsagarservice 9:3 LSS Tilltänkta ledsagare tackat nej 210403 och 210826. Brukare har avvaktat med starten pga Covid‐19.
Funktionsstöd 3 2019‐06‐28 Kontaktperson 9:4 LSS Tilltänkt kontaktperson tackade nej till uppdraget 210827.
Funktionsstöd 3 2020‐11‐11 Kontaktperson 9:4 LSS Nej tack till erbj. kpers. 210413 & 210504, 210825 & 210827 kpers. tackade nej
Funktionsstöd 3 2021‐02‐19 Kontaktperson 9:4 LSS Resursbrist, saknas lämplig uppdragstagare.
Funktionsstöd 3 2020‐11‐05 Kontaktperson 9:4 LSS Resursbrist, saknas lämplig uppdragstagare.
Funktionsstöd 3 2020‐06‐12 2021‐03‐09 2021‐04‐01 Kontaktperson enligt SoL Insatsen avslutas på den enskildes egen begäran
Funktionsstöd 3 2021‐01‐21 Kontaktperson SoL Resursbrist, saknas lämplig uppdragstagare.
Funktionsstöd 3 2021‐05‐26 Kontaktperson SoL Resursbrist, saknas lämplig uppdragstagare.
Funktionsstöd 3 2021‐05‐26 Daglig sysselsättning SoL Ingen kontakt med den enskilde varit möjligt

Äldreomsorg 3 2021‐02‐12 Dagverksamhet Resursbrist. Aviserad dagverksamhet 210708. Förbesök 210708. Inlagd sjh 210804. Ej lämnat besked
Äldreomsorg 3 2021‐02‐12 2021‐07‐27 Dagverksamhet Resursbrist. Aviserad dagverksamhet 210708. Tackar ja 210727.
Äldreomsorg 3 2021‐02‐12 2021‐07‐26 Dagverksamhet Resursbrist. Aviserad dagverksamhet 210708. Tackar ja 210726.
Äldreomsorg 3 2021‐04‐14 2021‐08‐11 Dagverksamhet Resursbrist. Aviserad dagverksamhet 210728. Tackar ja 210811.
Äldreomsorg 3 2021‐05‐02 2021‐07‐28 Dagverksamhet Resursbrist. Aviserad dagverksamhet 210728. Tackar nej 210728.
Äldreomsorg 3 2021‐05‐28 2021‐07‐28 Dagverksamhet Resursbrist. Aviserad dagverksamhet 210728. Tackar ja 210728.
Äldreomsorg 3 2021‐02‐01 2021‐06‐16 Dagverksamhet Resursbrist. Aviserad dagverksamhet 210609.. Tackar ja 210616.
Äldreomsorg 3 2020‐12‐14 Dagverksamhet Resursbrist. Aviserad dagverkamhet 210525 samt flera ggr till utan att få svar.
Äldreomsorg 3 2020‐12‐21 2021‐07‐28 Dagverksamhet Resursbrist. Aviserad dagverksamhet 210525. Tackar nej 210728.
Äldreomsorg 3 2020‐01‐10 2021‐04‐15 Dagverksamhet Avisering 2020‐11‐11. Tackar ja 2020‐12‐02 // avvaktat att komma dit pga Corona/ 



Äldreomsorg 3 2020‐07‐02 2021‐05‐05 Dagverksamhet Avisering 2021‐04‐06. Ska lämna besked under vecka 16.Tackade ja 210505.
Älderomsorg 3 2020‐10‐09 2021‐05‐05 Dagverksamhet Avisering 2021‐04‐06. Ej fått svar ännu. Tackade ja 21‐05‐05.
Älderomsorg 3 2020‐09‐01 2021‐05‐28 Dagverksamhet Resursbrist. Avisering 210512. Tackade nej till Platsen 210528.
Äldreomsorg 3 2020‐11‐04 2021‐05‐19 Dagverksamhet Resursbrist. Avisering 210512. Tackade ja 210519.
Äldreomsorg 3 2020‐11‐11 2021‐06‐02 Dagverksamhet Resursbrist. Avliden 210602.
Äldreomsorg 3 2020‐12‐14 Dagverksamhet Resursbrist. Aviserad plats 210525, men har ej lämnat besked ännu. Aviserat vid 4 tillfällen. Kom ej
Äldreomsorg 3 2020‐12‐21 2021‐07‐28 Dagverksamhet Resursbrist. Aviserad plats  210525, men har ej lämnat besked ( 210701). Tackade nej 2021‐07‐28
Äldreomsorg 3 2021‐01‐18 2021‐06‐30 Dagverksamhet Resursbrist. Aviserad plats 210525 men tackade nej 210630.
Äldreomsorg 3 2021‐02‐12 2021‐07‐26 Dagverksamhet Resursbrist. Aviserad 210708. Tackar ja 210726.
Äldreomsorg 3 2021‐04‐14 2021‐08‐11 Dagverksamhet Resursbrist. Aviserad 210728. Tackar ja 210811.
Äldreomsorg 3 2021‐05‐02 2021‐07‐28 Dagverksamhet Resursbrist. Aviserad 210728. Tackar nej 210728.
Äldreomsorg 3 2021‐05‐28 2021‐07‐28 Dagverksamhet Resursbrist. Aviserad 210728. Tackar ja 210728.
Älderomsorg 3 2020‐08‐27 2021‐04‐08 Växelvård Resursbrist. Aviserades 210315. Tackade ja 210315. Men kom aldrig 210408.
Äldreomsorg 3 2020‐07‐02 2021‐04‐08 Växelvård Resursbrist. Aviserades 210315 och tackade ja 210315. Tackade ja 210315. Tackade nej 210408.
Äldreomsorg 3 2019‐05‐22 2021‐06‐22 Växelvård Resursbrist. Aviserades 210315. Tackade nej 210622.
Äldreomsorg 3 2020‐03‐30 2021‐04‐28 Växelvård Resursbrist. Aviserades 210315.  Tackade ja 210315. Ändrade sig och tackade nej 210428.
Äldreomsorg 3 2019‐04‐23 2021‐06‐22 Växelvård Resursbrist. Aviserades och tackade ja 210315. Vill ej komma pga vaccineringarna. Första tid = 210622.
Äldreomsorg 3 2021‐05‐18 2021‐06‐03 Växelvård Resursbrist. Avliden 2021‐06‐03.
Äldreomsorg 3 2021‐05‐24 Växelvård Resursbrist.
Äldreomsorg 3 2021‐05‐18 2021‐06‐03 Växelvård Resursbrist. Avliden 2021‐06‐03
Äldreomsorg 3 2021‐05‐24 Växelvård Resursbrist.
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Dnr: 201-35087-21

Ny ledamoUersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Länssryrelsen utser ny ledamot/ersättare for ledamot i kommunfullmáktige från och med den

7 september 202I till och med den 14 oktober 2022.

Kommun: Ängelholm
Parti : EngelholmsPartiet
Ny ledamot: Lazze Ohrberg
Ny ersättare: Karl-Eric Troback
Avgången ledamot: Jim Brithén

För information om hur Länssryrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se www.lansstyrelsen.
se/datasþdd.

De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (x) i ftljande sammânst?illning.

lingelholm

Ledamot Ersättare

1. Jan Anders Brundin
2. Karl-Eric Trobäck *

Bevis utPirdas Íìir de som berörs av beslutet.

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länssq¡relsen, 205 15 MALMÖ inom
tio dagar efter dagen for dena beslut.
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262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Till:  Kommunfullmäktige
Diarienummer: KS 2021/351
Typ av dokument: Svar
Datum: 2021-09-24

Svar på interpellation från Patrik Ohlsson (SD) 
angående språkkrav inom äldreomsorgen

Patrik Ohlsson (SD) har inkommit med en interpellation ställd till ordförande, 
Ingela Sylwander, i Nämnden för omsorg och stöd angående språkkrav inom 
äldreomsorgen. Interpellationen besvaras nedan:

 Vad vill du och Alliansen göra för att omsorgspersonal i högre 
utsträckning ska ha goda kunskaper i svenska redan i samband med 
anställning?
Vi i Alliansen är överens om att det är viktigt att kunna göra sig förstådd i 
svenska språket. 

När huvuduppdrag HÄLSA rekryterar personal till vård och omsorg ställs 
krav på god kommunikation i svenska språket, såväl muntligt som skriftligt. 
Trots detta vet vi att det kan finnas brister i yrkessvenska.

Vi befinner oss idag i en situation som inte erbjuder detta fullt ut. Vi har 
dessutom en stor utmaning som innebär att vi kommer att ha svårigheter 
att rekrytera personal inom vård och omsorg med anledning av att antalet 
äldre blir fler. 

 Ser du att det räcker med det nu aktuella konceptet för språkutbildning 
för att försäkra sig om att omsorgspersonal har tillräckliga kunskaper i 
svenska, eller vilka ytterligare åtgärder anser du behövs?
Med anledning av ovan diskuterar vi olika vägar för att komma tillrätta med 
språkproblematiken för att komma fram till vilken väg/vägar vi kommer 
behöva ta.
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ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Vi har valt att i ett första steg satsa på språkombud för att stärka den 
muntliga och skriftliga kommunikationen. Här får arbetsgivaren en viktig 
roll och ett stort ansvar att utveckla kommunikationen på arbetsplatsen. 

Konceptet med språkombud har prövats och utvecklats sedan 2009 bland 
annat inom projekten SpråkSam och ArbetSam som drivits i samverkan 
med arbetsplatser och Nationellt Centrum för svenska som andraspråk 
(Stockholms universitet) samt forskare på Södertörns högskola.

Språkombudens roll är att medvetandegöra hur språket används på 
arbetsplatsen och stötta kollegor i såväl muntlig som skriftlig 
kommunikation. Arbetssättet bidrar till en god kommunikation och 
språkutveckling, för såväl den enskilde individen som för hela 
arbetsgruppen.

Arbetet med att utbilda språkombud och att implementera arbetssättet 
inom huvuduppdrag HÄLSA kommer att följas upp årligen.

 Sker mätningar av hur brukarna upplever möjligheterna att 
kommunicera på svenska med kommunens omsorgspersonal? Om ja, 
hur har brukarnas upplevelse av detta utvecklats över tid?
Några brukarundersökningar genomförs inte i syfte att ta reda på brukarnas 
möjligheter att kommunicera på svenska med omsorgspersonal, vare sig på 
nationell eller lokal nivå.

Ingela Sylwander

Ordförande 
             Nämnden för omsorg och stöd

S
ig

na
tu

re
 re

fe
re

nc
e:

 f6
57

5c
eb

-b
34

9-
41

6e
-b

76
2-

4e
bb

66
02

76
d5



	

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Ordförande NOS: Ingela Sylwander
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Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.

Signed by: Ingela Sylwander
Date: 2021-09-27 07:32:32
BankID refno:  47cf7637-e368-43c1-84c5-fba776710a37



gï Socialdemokraterna
ÄrucELHrLM

Angelholms kommun
Kundtjänst

2021-09- 17
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Inteqpellation till lngela Sylwander, ordförande för nämnden för omsorg och stöd,
om brister på äldreboendet Sommarsol

Ängelholms kommun kommer 
^tt 

tenovenà mânga särskilcla boencle framöver. De är byggda under
1960- och 1990-talet, en del av clem är omoclerna och uppfyller inte dagens krav på arbetsrniljö och
brandsäkerhet.
Vid årsskift et 2020 / 2021, evakuendes två särskilda boende ,A.sbytorp och l(adsgårde n till Attendo
Ercarp. Uncler juni 2021 evakuerades boende från l(ungshaga till Humana Sommarsol.

Vicl nämnden frjr omsorg och stöds sammanträde den 13 septcmber 202l infotmerades om inkomna
synpunktcr och klagomål angåcnclc Sommarsol. Huvucluppclrag Hälsa tog omgåcnde kontakt med
Sommarsol efter att synpunkter och klagomål hacle inkommit. Oanmälda besök har även
genomförts. Vidare meddelades det på nämnden att det fortfarande förekommer brister och att
Sommarsol har erbjudits möjlighet att ãtgfuda dem. Ny kvalitetsgranskning kommer ske.

Vi Socialdemokrater vill därför ställa följande frågor

1,. Vilka brìster har inkommit om Sommarsol uncler juni - september?
2. Har Humana âtgärdat alla sina brister på Sommarsol?
3. Om, nej, varför inte och när ska de åtgärdas.
4. Vilka sanktionsmöjligheter har vi att vidta mot privata vårdgivare som inte sköter sina

àtaganden enligt ingångna avtal?

Munka-Ljungby den 17 septemb er 2021,

C.L
Mil<ael von l(rassow
S o cialclemo kraterna i Angelholm

Socialdemokraterna i Ängelholm, södra vägen 3-7,262 52 Ängelholm,
angelholm@socialdemokraterna.se, www.socialdemokraternaangelholm.se

NNCTIUOLMS KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

2021 -09- 1 7

n/' qTtl
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Till:  Kommunfullmäktige
Diarienummer: KS 2021/352
Typ av dokument: Svar
Datum: 2021-09-24

Svar på interpellation från Mikael von Krassow (S) om 
brister på äldreboendet Sommarsol

Mikael von Krassow (S) har inkommit med en interpellation ställd till ordförande, 
Ingela Sylwander, i Nämnden för omsorg och stöd angående brister på 
äldreboendet Sommarsol i Vejbystrand. Interpellationen besvaras nedan:

1. Vilka brister har inkommit om Sommarsol under juni-september?
Under perioden 5/7-31/8 2021 har huvuduppdrag Hälsa mottagit 
sammanlagt fem (5) synpunkter och klagomål, av varierad karaktär, från 
brukare, anhöriga och medarbetare på Sommarsol. Samtliga inkomna 
synpunkter och klagomål har överlämnats till Humana för vidare utredning, 
hantering och eventuella åtgärder. I samband med detta har dialog förts 
med ansvariga chefer på Humana.

Synpunkterna och klagomålen berör utbudet av tv-kanaler, svårigheter att 
komma i kontakt med ansvarig verksamhetschef, bemanning, delegation, 
lokalfrågor, dagliga arbetsrutiner och genomförandeplaner.
 
En inkommen synpunkt och klagomål innebär i sig inte att det föreligger 
brister i verksamheten utan är en indikation på att något skulle kunna vara 
fel eller behöver förbättras. Därför inleds alltid en utredning för att 
konstatera om åtgärder behöver vidtas eller inte. Avvikelser så som 
exempelvis synpunkter och klagomål är att anse som ett lärande i arbetet 
med att förbättra och utveckla verksamheten.

I samband med uppmärksammade brister förs dialog med verksamheten 
och i förekommande fall genomförs dialogmöten, uppföljningsmöten, 
avtalsuppföljningar och oanmälda tillsyner. 
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ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

2. Har Humana åtgärdat alla sina brister på Sommarsol?
Humana har arbetat med samtliga identifierade brister och vidtagit 
åtgärder. 

3. Om, nej, varför inte och när ska de åtgärdas?
Sommarsol är en nystartad verksamhet och stort fokus ligger därför på att 
få till fungerande arbetsrutiner i vardagen. Humana har inkommit med en 
handlingsplan för hur de under hösten 2021 kommer att arbeta mer 
långsiktigt med teamarbete, rutiner för avvikelsehantering, registreringar i 
kvalitetsregister, genomförandeplaner och social dokumentation. 
Handlingsplanen sträcker sig fram till januari 2022 och kommer att följas 
upp av huvuduppdrag Hälsa.

4. Vilka sanktionsmöjligheter har vi att vidta mot privata vårdgivare som 
inte sköter åtaganden enligt ingångna avtal?  
Vitesföreläggande regleras i vartdera avtal och kan nyttjas då leverantören 
inte rättar till uppmärksammade fel och brister och/eller lever upp till 
ställda krav enligt avtal.  

Ingela Sylwander
Ordförande

   Nämnden för omsorg och stöd
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Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Ordförande NOS: Ingela Sylwander
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Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.

Signed by: Ingela Sylwander
Date: 2021-09-27 07:36:07
BankID refno:  006ccc1c-be1c-4b10-b1ad-2656f07ecc15
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Arendenummer

lnskickat

Dina uppg¡fter

Personuppgifter

Avsägelse av uppdrag - förtroendevald

2 1 091 8-EN-AVSUPPD-DK6O

2021-09-18 12:12

Personnummer

Förnamn

Eftemamn

Kontaktuppgifter

Karl-Eric

Trobäck

E-post

Telefon

Förtroen devalds u ppdrag

Parti som representeras

Parti

Vilka uppdrag vill du avsäga dig?

Engelholmspartiet

Denna avsägelse gäller

Avsägelse fr.o.m

S i gneri n gsinformation

Alla mina uppdrag

2021-09-19

Ankomsttid:

Signerat av:

Signerats med personnummer:

Utgivare:

Signatur verifierad:

2021-09-18 12:12

Karl-Eric Trobäck

KARL.ERIC TROBACK

2021-09-18 12:12

Posîc¿dress Östla vägen 2 262 80 Ängelholm
Epost infbf¿lengelholrl.se lZeåå www.engelholm.se

Sida I av 1
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Dina uppgifter

Personuppgifter

21 0923-EN-AVSUPPD.EEOS

2O21-09-23 13:44

Personnummer

Fömamn

Eftemamn

Kontaktuppgifter

Pär Johan

Wifralius

E-post

Telefon

Förtroendevalds uppdrag

Parti som representeras

Parti

Vilka uppdrag vill du avsäga dig?

Sverigedemokraterna

Denna avsägelse gäller

Avsägelse fr.o.m

Si gnerin gsinformation

Alla mina uppdrag
2021-09-23

Ankomsttid:

Signerat av:

Signerats med personnummer:

Utgivare:

Signatur verifierad:

2O21-Q9-23 13:44

Pär Johan Wifralius

JOHAN WIFRALIUS

2021-09-2313:44

Posîodress Östra vägen 2 262 80 Ängelholm
ðpa.rl infbl4engelholrrr.se IIleåá www.enr¡elholm.se
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