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SAMMANFATTNING
Ängelholms kommun har försökt att nå ut med samrådet av översiktsplanen 2035 så brett som möjligt. Det är därför positivt att se att så pass
många har lagt tid på att sätta sig in i planen och lämnat in värdefulla
synpunkter. Sammanlagt har 95 instanser lämnat yttranden på översiktsplanen.
De inkomna yttrandena består av många olika synpunkter, oavsett tillhörighet. Den breda variationen av åsikter som visat sig under samrådet
stämmer väl överens med upplevelsen från de diskussioner och aktiviteter
som genomförts under processen innan samrådet. Variationen av åsikten
gör det svårt att summera några generella synpunkter. Det framkommer
att motsatta uppfattningar finns inom många områden. Det medför att
kommunen måste ta ställning och ta fram en viljeriktning för hur kommunen ska utvecklas i framtiden.
Remissinstanserna verkar allmänt sett vara positiva till kommunens inriktning mot ett hållbart samhälle. Planerna på en förtätning i centralorten
och i de större tätorterna uppfattas av de flesta som det rätta för att bl a
minska miljöbelastningen och spara på åkermarken. Somliga efterfrågar
en parallell utveckling av landsbygden. Planerna på att bygga framförallt i
kollektivtrafiknära lägen och att eftersträva en blandad bebyggelse uppskattas.
Inriktningen med att satsa på kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik,
samt att minska biltrafiken, anses vara ett bra angrepp. Ambitionen med
en förnybar energi uppskattas, däremot finns olika åsikter om hur det
ska ske. Detsamma gäller ambitionen att skapa en attraktiv livsmiljö. Det
framgår också att remissinstanserna anser att grönområdena i kommunen
är av stor betydelse.
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SAMRÅDETS GENOMFÖRANDE
Samråd

Kommunstyrelsen beslutade den 13 juni 2014 att sända förslaget till ny
översiktsplan för Ängelholms kommun, översiktsplan 2035, på samråd.
Samrådet pågick under perioden den 18 augusti - 28 november 2014.
Samrådshandlingarna bestod av:
•
•
•
•

Översiktsplan 2035, del 1 - strategisk översiktsplan
Översiktsplan 2035, del 2 - riksintressen, miljö- och riskfaktorer, mellankommunala frågor, konsekvensbeskrivning
Interaktiva kartor
Teckenförklaring

Del 1
Strategisk översiktsplan

Plan- och bygglagen
Kommunen ska redovisa resultatet av
samrådet i en samrådsredogörelse, som ska
innehålla framförda
förslag.

Del 2
Riksintressen,
miljö- och riskfaktorer,
mellankommunala frågor,
konsekvensbeskrivning

Arbetet med den nya översiktsplanen påbörjades 2011. Översiktsplanen
har tagits fram i en öppen process, som grundats på en aktiv dialog med
allmänhet, elever, företagare, föreningar, kommuner i familjen Helsingborg, politiker och tjänstemän på kommunen samt berörda myndigheter.
Processen genomfördes i tre steg:
1. Fånga Ängelholms själ
2. Ta fram en framtidsbild
3. Arbeta fram vision, mål och strategier
Den nya översiktsplanen utgör ett strategiskt dokument, en vision över
den framtida utvecklingen av den fysiska miljön i Ängelholms kommun.
I den nya översiktsplanen tydliggörs nationella och regionala mål. Kommunens samarbete med Region Skåne och familjen Helsingborg utgör en
bas. Den nya översiktsplanen utgår ifrån de tre hållbarhetsaspekterna: den
ekonomiska, den ekologiska och den sociala aspekten.
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Samrådet ger länsstyrelsen, regionen, kommuner och andra berörda
formell möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till översiktsplan.
Översiktsplanen sändes på en bred remiss till ca 80 instanser och för
kännedom till ca 350 föreningar i kommunen. Målsättningen var att
återkoppla till alla som varit delaktiga i processen under framtagandet av
översiktsplan och att ge alla som kan tänkas beröras möjlighet att yttra sig
över förslaget till översiktsplan.

Samrådsaktiviteter

Under samrådstiden fanns översiktsplanen med tillhörande handlingar
tillgängliga på kommunens hemsida www.engelholm.se/op2035 samt
på stadshuset, stadsbiblioteket, biblioteken i Hjärnarp, Munka Ljungby,
Strövelstorp och Vejbystrand.
Därutöver har information om samrådet av översiktsplanen funnits på
Facebook, Instagram, Twitter, och ungdomsapp.
Under samrådstiden arrangerades externt fem samrådsmöten med allmänheten i de större tätorterna, på stadshusfrukost med företagarna och
för de föreningar och enskilda personer som efterfrågat det. Kommunen
har även haft möten med länsstyrelsen i Skåne och Trafikverket om förslaget till översiktsplan.
Internt presenterades samrådsförslaget på ett stadsbyggnadsmöte, på
arbetsplatsträffar för förvaltningarna samt för de nämnder och politiska
partier som efterfrågat det.
Vid de genomförda mötena om den nya översiktsplanen informerades
om bakgrunden till översiktsplanearbetet och en återkoppling gavs till
genomförd process. Därefter presenterades förslaget till ny översiktsplan med dess huvudsakliga innehåll i text och kartor. Syftet var att få så
många som möjligt att ta del av och yttra sig över förslaget till översiktsplan.
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INKOMNA SYNPUNKTER
Totalt har 95 lämnat synpunkter på förslaget till ny översiktsplan. De inkomna synpunkterna på förslaget till översiktsplan 2035 redovisas i sammanfattad form, med kommunens kortfattade kommentarer till dessa.
Yttrandena i sin helhet finns i en bilaga.

Myndigheter

Folkhälsomyndigheten			
Försvarsmakten
Havs- och vattenmyndigheten 		
Lantmäteriet
Luftfartsverket
Länsstyrelsen Skåne
MSB					
Naturvårdsverket			
Polismyndigheten i Skåne 		
Regionala tillväxtnämnden
Regionmuseet Kristianstad
Riksantikvarieämbetet			
Räddningstjänsten SKNV
SGI
SGU
Sjöfartsverket				
Skogsstyrelsen
SMHI
Tillväxtverket				
Trafikverket
Vattenmyndigheten för Västerhavets
vattendistrikt

Kommuner

Båstads kommun			
Helsingborgs stad
Höganäs kommun
Klippans kommun
Laholms kommun
Landskrona stad
Perstorps kommun
Svalövs kommun
Åstorps kommun
Örkelljunga kommun

(Avstår från att yttra sig.)
(Avstår från att yttra sig.)

(Avstår från att yttra sig.)
(Avstår från att yttra sig.)
(Har inga synpunkter.)
(Avstår från att yttra sig.)

(Har inga synpunkter.)
(Avstår från att yttra sig.)
(Avstår från att yttra sig.)

(Har inga synpunkter.)

Beredningar och nämnder
Barn- och utbildningsnämnden
Byggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Miljöberedningen
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Miljönämnden
Räddningstjänsten
Socialnämnden				
Tekniska nämnden

(Har inga synpunkter.)

Partigrupper

Centerpartiets kommunkrets i Ängelholm
EngelholmsPartiet
Folkpartiet				
(Sent inkommet.)
Nya Moderaterna i Ängelholms kommunfullmäktigegrupp
Socialdemokraterna i Ängelholm

Rådgivande organ

Handikappföreningarnas Samarbetsråd

Kommunala bolag
-

Företag

E.ON
NSR
Skanova
Valhallskonsortiet
Öresundskraft 			

(Har inga synpunkter.)

Föreningar

Barkåkra församling
Capra Science
Engelholms vandrarförening
Föreningen Rädda Pyttebroområdet
Hyresgästföreningen			
LRF:s kommungrupp
Skeldervikens byalag
Skånes kvinnor				
Strandängens samhällighetsförening
Tåstarps LRF
Ängelholms Pistolskytteklubb
Ängelholms Skytteförening

Allmänhet

(Har inga synpunkter.)
(Avstår från att yttra sig.)

Andersson, Jan och Ohlsson, Gisela
Bjärudd, Bengt
Brandborn, Jan
Ekelund, Bengt, Andersson, Magnus, Hult, Tommy, Runesson, Ingmar
och Oldbring, Roland
Fjellman, Einar
Gustafsson, Eva och Conny
Hansson, Per
Inger, Ulf
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Karlsson, Rolf
Korsell, Gunnar
Larsson, Marianne
Mannerfelt, Frida
Martholm, Lena och Runar
Mattiasson, Nilla
Nelson, Bert-Owe
Nilsson, Carina
Persson, Lena och Torbjörn
Persson, Stig V
Rohrmüller, Ursula
Rosenörn-Lehn, Fritz
Salevid, Eva
Stenholm, Karin
Sylwan, Peter
Tani, Helena
Thulin, Eva
Thörn, Anders
Wall, Magnus
Wendelbo-Hansson, Gun och Sven
Wigström, Marie-Louise och Åkerman, Sigvard
Wiik, Per
Wiklund, Björn
Wiklund, Ulla
Åsikt
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GENERELLT		 		

Regionala tillväxtnämnden vill lyfta fram översiktsplanens strategiska
och framsynta karaktär. Helsingborgs Stad och Höganäs kommun
anser att översiktsplanen på ett tydligt sätt redovisar den framtida utvecklingen av Ängelholms kommuns fysiska miljö. Byggnadsnämnden och
kultur- och fritidsnämnden anser att översiktsplanen är ett väl genomarbetad. Ängelholms Pistolskytteklubb ser positivt på arbetet med
översiktsplan 2035. Kultur- och fritidsnämnden och Stenholm, Karin
anser att det är bra att planen har ett tydligt fokus på hållbar utveckling.
Föreningen Rädda Pyttebroområdet och Stenholm, Karin anser
att översiktsplanen på många är sätt ambitiös, men att vissa frågor bör
beaktas. Skeldervikens byalag framför att översiktsplanen är en bra
översikt vad vi har i kommunen, vilka lagar och intressen kommunen ska
rätta sig efter. Brandborn, Jan anser att kommunen har lyckats mycket
bra med planförslaget. Larsson, Marianne framför att översiktsplanen
innehåller många tänkvärda bra idéer, en del idéer kanske äntligen omsätts i handling i beslut som redan tagits. Det är bra att kommunen tänker
i ett helhetsperspektiv, kritiskt tänkande är viktigt och att människan står
i fokus. Wiik, Per anser att det står mycket bra i översiktsplanen. Miljön
och klimatet är viktiga frågor. Skogsstyrelsen och Rohrmüller, Ursula
anser att planförslaget bör omarbetas. Rohrmüller, Ursula anser att det
finns mycket i översiktsplanen att ta till sig för dem som utformar detaljplaner. Det känns som ett ideologiskt politiskt dokument framtaget med
näringslivet. Länsstyrelsen Skåne rekommenderar att kommunen bör
överväga att genomföra ett nytt samråd. Länsstyrelsen anser att översiktsplanen måste ge tydlig vägledning för när kommunen vill säga ja och när
kommunen vill säga nej.

Kommunens kommentar: Översiktsplanen har reviderats efter att kommunen
tagit ställning till inkomna yttranden under samrådet. Efter samrådet har ett möte
genomförts med länsstyrelsen, där genomförda förändringar gåtts igenom. Översiktsplanen går nu på utställning. Kommunen har i utställningshandlingen förtydligat vad
kommunen är positiva till.
Helsingborgs stad och kultur- och fritidsnämnden anser att planen
är lätt att ta till sig. Socialdemokraterna i Ängelholm anser att texten
är föredömligt kort och tydlig samt genomtänkt. Föreningen Rädda
Pyttebroområdet anser att planen är genomtänkt. Martholm, Lena
och Runar, Rohrmüller, Ursula, Thulin, Eva samt Wiik, Per anser
att det är svårt att sätta sig in i översiktsplanen. Larsson, Marianne och
Rohrmüller, Ursula anser att dokumentet spretar åt olika håll. Thulin,
Eva framför att tiden som översiktsplanen ska gälla, 20 år, är för lång tid.
Larsson, Marianne, Rohrmüller, Ursula och Thulin, Eva vill ha längre tid
att yttra sig.

Kommunens kommentar: Översiktsplanen har tagits fram i en bred dialog
med alla olika parter. Under samrådet har översiktsplanen diskuterats med allmänhet, företag, föreningar, myndigheter etc. Tidsperspektivet för en översiktsplan är
15-20 år. Ängelholm har i detta fall valt en tidsperspektiv på 20 år. Översiktsplanen
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har varit på samråd i 3,5 månader under perioden 18 augusti - 28 november 2014,
vilket anses vara tillräcklig tid för att ta del av en översiktsplan.
Miljönämnden framför att det inte uppenbart vad skillnaden mellan del
1 och del 2 är. Socialdemokraterna i Ängelholm framför att det är fina
bilder, men att det bör anges var de är tagna.

Kommunens kommentar: I utställningshandlingen har framsidan förtydligats
med information om vilken del det är och kompletteras med en beskrivning av innehållet. Bildtext har lagts om var fotografierna är tagna. Många av fotografierna
kommer från den fototävling som genomfördes i steg 1 ”Fånga Ängelholms själ”, då
uppgiften var att fotografera de finaste platserna i Ängelholm.
EngelholmsPartiet anser att begreppen Ängelholms stad och Ängelholms kommun blandas samman. Översiktsplanen bör tydligare redovisa
planerna för orden bör - hur - kan - ska.

Kommunens kommentar: I visionen Kraftsamling Ängelholm används begreppet stad. Denna vision är politiskt beslutad och benämningen ändras inte genom
ramen för översiktsplanen. I övrigt används begreppet kommun. Utställningshandlingen har kompletterats med en läsanvisning.

SAMRÅDSREDOGÖRELSE ÖVERSIKTSPLAN 2035
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ÖVERSIKTSPLAN DEL 1		
PROCESS

Socialdemokraterna i Ängelholm anser att översiktsplanens förhållande till övriga planeringsinstrumenten ska beskrivas. De framför önskemål
om hänvisning till informationen om var man kan läsa mer. Det bör göras klart att kartan på sid 9 är från ett dialogmöte, inte ett förslag till plan.
Länsstyrelsen Skåne framför att det i planhandlingen anges att FÖP
Barkåkra och FÖP Södra Ängelholm ska fortsätta gälla. Uppdateringar
föreslås i det tematiska tillägget om vindkraft. Länsstyrelsen har i tidigare
yttrande skrivit bort en del av FÖP Barkåkra och vidhåller sitt ställningstagande. Länsstyrelsen önskar att eventuella skillnader mellan kommunen
och länsstyrelsens bedömning framgår av det slutgiltiga dokumentet.
Länsstyrelsen ser inget skäl att behålla de fördjupningar och tillägg som
kommunen har. De bör istället arbetas in i översiktsplanen. Byggnadsnämnden meddelar att den existerande fördjupade översiktsplanen inte
stämmer i alla delar med förslagen i den nya översiktsplanen.

Kommunens kommentar: I utställningshandlingen har översiktsplanens förhållande till övriga planinstrument förtydligats. Information har lagts till kartan på s
9 i utställningshandlingen. Det större utbyggnadsområdet i Barkåkra har ändrats
i utställningshandlingen, med hänsyn till det planarbete som pågår i Barkåkra.
Utställningshandlingen av översiktsplanen har även ändrats med att de fördjupade
översiktsplanerna för Barkåka och Södra Ängelholm samt det tematiska tillägget för
vindkraft upphävs i samband med att översiktsplan 2035 vinner laga kraft.
Kultur- och fritidsnämnden framför att valet av metoden Cultural
Planning tillför planen perspektiv kring vad invånarna själva värderar som
viktigt i sitt samhälle. En aspekt är hur socioekonomiskt svaga grupper
och personer med funktionsnedsättning hade beretts bättre förutsättningar att lämna synpunkter. Det är positivt att elever varit delaktiga.

Kommunens kommentar: Föreningar har getts möjlighet att delta under processen. Översiktsplanen har sänts på remiss till alla föreningar. Intresserade grupper
har kunnat kontakta kommunen för att ställa frågor eller för att be kommunen
komma ut för att presentera och diskutera översiktsplanen. Översiktsplanen har t ex
presenterats för handikappföreningarnas samarbetsråd.

SAMMANFATTNING
Ställningstaganden
Trafikverket anser att det är positivt att många av de strategier och ställningstaganden som görs omfattar en utveckling som stödjer ett hållbart
trafiksystem. Kultur- och fritidsnämnden anser att ställningstagandena
bidrar till en tydlighet. Länsstyrelsen Skåne anser att översiktsplanens
utgångspunkt i nationella, regionala och lokala mål samt en hållbar
utveckling är ett spännande koncept som är möjligt att utveckla vidare.
Kommunen kan applicera målen på den fysiska markanvändningen. Det
som kommunen kallar ställningstaganden är till stor del något som kan
benämnas mål. Det skulle göra det möjligt att bryta ner den och påvisa
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olika alternativa lösningar. Regionala tillväxtnämnden och byggnadsnämnden hade önskat att vissa av ställningstagandena blir mer distinkta.
Byggnadsnämnden anser att de bör bli mer Ängelholmspecifika samt
tydligare visa på kopplingen mellan ställningstaganden och konkret
handlingskraft. Trafikverket anser att de goda intentionerna gällande
hållbar utveckling inte alltid speglas av de ställningstaganden som görs.
Skeldervikens byalag framför att en översiktsplan som planerar 20 år
framåt bör ha tydliga mål, delmål och åtgärder samt en plan för hur dessa
ska uppnås.

Kommunens kommentar: I utställningshandlingen har ställningstagandena i
översiktsplanen tydliggjorts, vilket också bidragit till att göra dem mer Ängelholmspecifika. Exempel på hur ställningstagandena kan genomföras redovisas därutöver i
respektive strategi.
Miljönämnden anser att om del 2 ska fungera som bakgrundsmaterial
bör alla ställningstaganden finnas i del 1 samt påpekar att det finns ställningstaganden i texten som inte lyfts i punktlistan.

Kommunens kommentar: Vilka ställningstagande som ska vara med har
diskuterats och valts ut internt både på tjänstepersonsnivå och politiskt nivå. I
utställningshandlingen har ställningstagandena i del 2 flyttats till del 1, så att alla
ställningstaganden finns i samma dokument. Samtliga ställningstaganden har lyfts in
i punktlistan.

ÄNGELHOLM IDAG

Tekniska nämnden påminner om att statistiken kan uppdateras. Socialdemokraterna i Ängelholm framför att invånarantalet nu är över
40 000 och efterfrågar tydligare tabeller, så att de går att jämföra.

Kommunens kommentar: I utställningshandlingen har statistiken uppdaterats,
vilket kommer att ske under varje steg i processen innan översiktsplanen är beslutad.
Tabellerna har förtydligats.
Socialdemokrafterna i Ängelholm vill att texten om bostadsmarknadsenkäten anpassas till Skåne och Ängelholms förhållanden.

Kommunens kommentar: Bostadsmarknadsenkäten genomförs i hela Sverige.
Översiktsplanen redovisar bostadsmarknadssituationen för Skåne respektive Ängelholm. I utställningshandlingen har kapitlet uppdaterats utifrån ny bostadsmarknadsanalys samt kompletterats med mer information om Skåne och Ängelholm.
Socialdemokrafterna i Ängelholm anser att lergöken bör finnas med.

Kommunens kommentar: Symbolen lergöken finns med både i text och bild på
s 16 i utställningshandlingen i kapitlet ”Ängelholm idag”.
Barn- och utbildningsnämnden vill att texten kompletteras med att
Ängelholm har haft en positiv utveckling som skolkommun de senaste
SAMRÅDSREDOGÖRELSE ÖVERSIKTSPLAN 2035
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åren, vilket resulterat i utmärkelser från SKL och att kommunen rankades
som 4:e bästa skolkommun 2014 av Lärarförbundet. Barn- och utbildningsnämnden framför att skolan är en viktig faktor när familjer väljer
bostadsort. Ängelholm bör framhållas som en framgångsrik skolkommun
samt Ängelholm som kunskapsstad. Förskola, skola och utbildning bör
nämnas i större omfattning. Lägg till kunskapsstaden, förskola, skola och
utbildning i registret.

Kommunens kommentar: Utställningshandlingen har kompletterats med ett
kapitel om skolans betydelse.

VISION

EngelholmsPartiet framför att Ängelholms kommun har tagit begreppen hälso-, ungdoms-, kunskaps- och idrottsstad och undrar varför det
inte heter kommun istället för stad. De anser att texten i mål 3 ”Ängelholm som del av nordvästra Skåne och Öresundsregionen ska utvecklas
till....” ska ändras till ”Kommunen som del av ....” samt att mål 4 ”Ökad
hälsa hos befolkningen. För Ängelholms ska hälsostaden vara en profil....” ändras till ”För Ängelholm ska begreppet hälsokommun...”. Socialdemokrafterna i Ängelholm vill att det sista målet utvecklas och
att ekoturism läggs till. Kultur- och fritidsnämnden konstaterar att
översiktsplanen tar sikte på Vision 2020 där Ängelholm profileras som
ungdoms-, idrotts-, kunskaps- och hälsostaden. Perspektiven ungdom,
idrott, kunskap och hälsa är områden som gärna kunde ha blivit belysta
tydligare. Larsson, Marianne anser att det är begränsande att beskriva
Ängelholm som en ungdoms-, idrotts-, hälso- och kunskapsstad.

Kommunens kommentar: Översiktsplanen har i utställningshandlingen
kompletteras med en läsanvisning. Visionen med mål från Kraftsamling Ängelholm
är politiskt beslutad och målen avser hela kommunen. Benämningen ändras inte inom
ramen för översiktsplan. De olika perspektiven ungdoms-, idrotts-, kunskaps- och
hälsostaden lyfts inom respektive strategi. I utställningshandlingen har beskrivningen
förtydligats.
Wiik, Per framför att redovisningen av Kraftsamling Ängelholm är näringslivets och politikernas vision. Han anser att allmänheten verkar vara
inne på att bevara småstaden. Allmänhetens vision bör finnas med.

Kommunens kommentar: Under arbetet med översiktsplanen har det tydligt
framkommit att allmänheten har många skilda synpunkter. Det gäller egentligen alla
olika grupper som varit delaktiga i processen. Att det finns många olika synpunkter
framkommer även av yttrandena som inkommit under samrådet.

		 					

MÅL

Trafikverket anser att de mål som anges även bör omfatta de transportpolitiska målen.

Kommunens kommentar: I utställningshandlingen har de nationella målen
kompletterats med det transportpolitiska målet.
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STRATEGIER FÖR ÄNGELHOLM
ÄNGELHOLMS ROLL I ÖRESUNDSREGIONEN
Regionala mål
Regionala tillväxtnämnden anser att översiktsplanen ger ett klart uttryck för att Ängelholm aktivt vill ta plats i sitt omland och visar på flera
resonemang ur ett väl formulerat omvärldsperspektiv, vilket är positivt.
Flera av ställningstagandena är helt i linje med strategiområdet i RUS:en,
om att Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga ortsstruktur. Helsingborgs
stad ser mycket positivt på Ängelholms aktiva roll i Skåne Nordväst.
Perstorps kommun ser positivt på att översiktsplanen i så hög grad
tar utgångspunkt i ett regionalt perspektiv och i ett SKNV-perspektiv.
Åstorps kommun instämmer i att Ängelholm bör ses som en potentiell
regional nod. För Åstorp del är Ängelholm en viktig ort med ett kompletterande utbud av bl a handel, kultur, service, skola. Åstorps kommun
ser positivt på en fortsatt utvecklad samverkan med SKNV. Örkelljunga
kommun ser positivt på att Ängelholms kommun uttrycker en vilja att
utvecklas i samverkan med övriga kommuner i familjen Helsingborg.
EngelholmsPartiet och Socialdemokraterna i Ängelholm anser att
det antingen ska stå familjen Helsingborg eller SKNV och att ett mer
allmänt ord än nod ska användas. Socialdemokraterna i Ängelholm anser
att det ska stå 11 kommuner på bägge ställena på sid 30. EngelholmsPartiet anser att begreppet SKNV ska bytas ut mot familjen Helsingborg
i ställningstagandet. De anser att det bör framkomma att räddningstjänsten i Ängelholm ska vara bemannad i erforderlig omfattning dygnet runt.
Thulin, Eva undrar vem har myntat beteckningen familjen Helsingborg.
Thulin, Eva vill inte tillhöra denna familj, i så fall kommunen tillhöra
Ängelholmsfamiljen eller bara Ängelholm.

Kommunens kommentar: Efter årsskiftet 2015/2016 ska enbart begreppet
familjen Helsingborg användas och det har därför har därför ändrats i utställningshandlingen. Kommunen har i beskrivningen om regionala noder använt det begrepp
som används av Region Skåne. Begreppet nod har i utställningshandlingen bytts ut
mot kärna. I familjen Helsingborg ingår 11 kommuner. I Räddningstjänsten Skåne
Nordväst ingår 10 kommuner. I översiktsplanen beskrivs de regionala målen samt
samverkan över kommungränser. Däremot beskrivs inte kommunens uppfattning om
verksamheten, t ex bemanning. Beslut om platsvarumärket familjen Helsingborg har
tagits av styrelsen, som består av representanter från varje kommun.
Lokala mål
EngelholmsPartiet undrar hur vi uppnår målet giftfritt samhälle. EngelholmsPartiet anser att översiktsplanen bör hållas neutral och inte ta sikte
på de mål som fastställs av kommunfullmäktige, eftersom den politiska
majoriteten kan ändras. Sociademokraterna i Ängelholm och barnoch utbildningsnämnden anser att ett ställningstagande bör läggas till
om att verka för att utveckla Ängelholm som kunskapsstad.

Kommunens kommentar: Illustrationen visar resultatet av den uppgift om
hållbar utveckling som genomfördes i steg 2 ”Ta fram en framtidsbild” i ett tidigt
SAMRÅDSREDOGÖRELSE ÖVERSIKTSPLAN 2035
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skede under processen med översiktsplanen, vilket beskrivs i informationstexten
ovanför illustrationen. Kommunfullmäktiges mål tas varje mandatperiod och är de
mål kommunen arbetar mot. Det bör därför ingå i översiktsplanen. Nuvarande mål
från kommunfullmäktige gäller tills nya mål tas. Målen för Kraftsamling Ängelholm
beskrivs i kapitlet ”Vision”.
SAMSPEL FÖR ATT SKAPA HELHET 		
Befolkningsmål
Regionala tillväxtnämnden framför att målsättningen i Skåne är att det
ska byggas 6 000 nya bostäder per år för att matcha en årlig befolkningstillväxt på 1 %. Det är därför av största vikt att Ängelholm tar planmässig
höjd för befolkningstillväxten och har en målsättning om planberedskap
för 250 nya bostäder årligen. Länsstyrelsen Skåne anser att en strategisk
översiksplan kan innehålla en vision om en utveckling, men för att fungera som vägledning och underlag för beslut behöver den vara kopplad till
en realistisk utveckling av kommunens behov och markanspråk. Ängelholms kommun ökar med drygt 100 invånare årligen. Med den befolkningsökningen skulle kommunen på 20 år öka med 2-3 000 invånare.
Planen medger 7 000 bostäder, med en beläggning på 2,2 personer per
hushåll blir det en utbyggnad som motsvarar en befolkningsökning på
15 400 bostäder. EngelholmsPartiet framför att kommunfullmäktige
har ett mål på befolkningsökning på 8 000 personer under 20 år. I översiktsplanen anges befolkningsökningen till 2-3 000 personer. Kommunens mål och översiktsplan bör överensstämma. Rohrmüller, Ursula konstaterar att det sammantaget planeras 7 000 bostäder, vilket bör jämföras
med den ökade invånarantalet till 45 000 invånare. Wiik, Per anser inte
att tillväxt bör vara ett mål.

Kommunens kommentar: KF:s mål är att Ängelholms kommun ska öka med
400 personer per år, vilket framgår av översiktsplan. Kommunen ska ha en planberedskap med 250 bostäder årligen. Det finns redan framtagna fördjupade översiktsplaner vid utbyggnadsområden i Barkåkra och Södra Ängelholm och detaljplanering
pågår. Ett planprogram och detaljplaner håller på att tas fram för stationsområdet och
detaljplanering pågår i Rönneboda/Skörpinge. Kommunen gör bedömningen att befolkningsökningen och framtida behov av bostäder stämmer väl överens med planerade
utbyggnadsområden och förtätning. I utställningshandlingen har utbyggnadsområdena
väster om järnvägen i centralorten tagits bort.
Hushålla med marken
Regionala tillväxtnämnden vill lyfta fram att det är viktigt att förtätning av Ängelholm behandlas på en långsiktig strategisk nivå för att få
en balanserad och hållbar markanvändning. Regionen ser positivt på
att planförslaget har tyngd på en förtätning i centralorten och i tätorterna. Insatser för att minska biltrafiken kan vara ett sätt att skapa förutsättningar för byggnation på platser som nu är alltför bullerutsatta.
Byggnadsnämnden anser att byggnation på åker- och betesmark bör
konsekvensbeskrivas, åtföljt av en samhällsekonomisk bedömning. Miljönämnden anser att översiktsplanen bör följa länsstyrelsens bedömning
att endast undantagsvis exploatera åkermark klass 8 och högre. Flera av
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de föreslagna utbyggnadområden ligger på åkermark av god kvalitet. Vid
förtätning av staden bör grönområden och gröna stråk bevaras intakta
så långt som möjligt. Följande ställningstagande bör finnas med: Värna
stadens grönområden vid förtätning. Centerpartiets kommunkrets i
Ängelholm värnar om den goda åkerjorden runt Ängelholm. Förtätning
är nödvändig, dock med de viktiga gröna lungorna som självklara inslag.
Karaktären på landsbygd och tätorter ska bibehållas. Ny bebyggelse
knyts till redan befintliga orter, t ex Västersjön, för att underlätta permanent boende, service och kommunikationer. Visionen är en bebyggelse
i balans, med tydlig struktur. EngelholmsPartiet anser att texten ”Förtätning ska ske inifrån och ut” byts ut mot ”Förtätning kan ske på olika
sätt”. Nya moderaterna i Ängelholms kommunfullmäktigegrupp
framför att kommunen ska verka för att förtäta. Hela kommunen ska
leva. Socialdemokrafterna i Ängelholm anser att ställningstagande ska
läggas till: ”Förtäta med varsamhet och med hänsyn tagen till den befintliga miljön.” Bjärudd, Bengt och Tani, Helena framför att all planerad
bebyggelse ligger på prima jordbruksmark. Rohrmüller, Ursula anser att
det är en viktig aspekt att veta hur många som bor i centralorten, där flertalet bostäder är planerade. I Skåne används högkvalitativ åkermark till
infrastruktur och byggande. Stenholm, Karin menar att vi bör tillämpa
försiktighetsprincipen om vi vill skapa ett hållbart samhälle och inte
exploatera vare sig jordbruksmark, natur eller grönområden. Wiik, Per
anser att förtäta är ett drastiskt steg som det kan finnas alternativ till så
länge vi inte växer för mycket. Ängelholm bör ta fram en strategi för hållbart samhälle istället för en strategi om förtätning.

Kommunens kommentar: De utbyggnadsområden som redovisas i översiktsplanen är politiskt beslutade och planläggning pågår i dessa områden. I utställningshandlingen har kapitlet om åkermark kompletterats med en konsekvensbeskrivning
och förtydligats med att en samhällsekonomisk bedömning ska ske innan beslut om
bebyggelse på åkermark tas i framtiden. Kapitlet har ändrats med att förtätning kan
ske på olika sätt, att förtätning ska ske med varsamhet samt att kommunen ska vara
försiktig med att bygga bostäder på åkermark (utöver redan utpekade större utbyggnadsområden och utredningsområden). De styrdokument som tas fram i Ängelholms
kommun har numera inriktningen mot en hållbar utveckling. Kommunen har behov
av en strategi för förtätning.
LRF kommungrupp i Ängelholm anser att mark som lämpar sig
för livsmedelsproduktion inte ska bebyggas med varken bostäder eller
industrier. Det gäller t ex Wilhelmsfält, Rönneboda-Skörpinge, Strövelstorp-Varalöv och Humlarpsområdet. I första hand kan följande åtgärder
vidtas: förtäta befintlig bebyggelse samt bygga väster om stationsområdet, på gräsmatteodlingen vid Södra Utmarken, i delar av Kronoskogen,
i delar av Vegeholmsskogen, i Hjärnarp och Munka Ljungby. Tåstarp
LRF framför att bostadsbebyggelse och verksamhetsetableringar nästan
uteslutande är planerade att utföras på åkermark (Södra Ängelholm och
verksamhetsområden vid Hjärnarp och utmed motorvägen) och är till
stora delar planerade att ligga under den idag vedertagna 3-meters gränsen över havet (Vilhelmsfält) samt att man tar risker med detta. Sten-
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holm, Karin anser att stationsområdet kan bebyggas, det glesa handelsområdet vid Brännborns och stora parkeringsytor kan nyttjas bättre. Om
den lämpliga marken inte räcker för att bygga bostäder till 400 personer
bör detta mål ifrågasättas.

Kommunens kommentar: De större utbyggnadsområdena för bostäder är politiskt beslutade samt ingår i pågående planering och kvarstår därför. I de större tätorterna pekas bostads- och verksamhetsområden ut, för att ge tätorterna möjlighet att
utvecklas. De flesta av dessa områden innebär en förtätning av tätorterna. Stora delar
av kommunen omfattas av antingen jordbruksmark eller skogsmark. Vid bebyggelse
ska höjdnivåerna följas och hänsyn tas till framtida risker.
Tani, Helena ser till sin bestörtning att jordbruket överhuvudtaget inte
nämns i översiktsplanen.

Kommunens kommentar: Jordbruket beskrivs på flera ställen i översiktsplanen: i del 1 bl a i strategierna ”Samspel för att skapa en helhet”, ”Balans mellan
stad och land” och ”En arena för näringslivet” och i del 2 bl a i kapitlet ”Areella
näringar”.
Nya moderaterna i Ängelholms kommunfullmäktigegrupp framför
att kommunen bör ta fram olika beräkningsmodeller för centralort och
tätorter.

Kommunens kommentar: Beräkningsmodeller tas inte upp i översiktsplanen,
utan det är en operativ fråga som får hanteras av huvuduppdrag samhällsutveckling.
Bebyggelse kollektivtrafiknära
Regionala tillväxtnämnden anser att det är positivt att bebyggelse
är planerad i kollektivtrafiknära lägen. EngelholmsPartiet anser att
ställningstagandet ”Planera för ny bebyggelse kollektivtrafiknära och i
stationsnära lägen” ska kompletteras med ”I staden dock ej väster om
järnvägen”.

Kommunens kommentar: Målet om bebyggelse kollektivtrafiknära och i stationsnära läge stämmer överens med regionens planer, strukturplan för familjen Helsingborg och befintlig översiktsplan. Anledningen till att det finns med är ambitionen
att skapa ett hållbart samhälle. Utställningshandlingen har ändrats med att planerad
bebyggelse vid stationen i Ängelholms centralort ska ske öster om järnvägen.
Blandad bebyggelsestruktur
Regionala tillväxtnämnden framför att målsättningen i Skåne är att det
ska byggas med en allsidig sammansättning av upplåtelseformer, storlek
och priser. Larsson, Marianne framför att det är ett bra beslut med
blandad bebyggelse. Sluta upp med att bygga stora villaområden som tar
mycket mark i anspråk.
Främja miljöanpassat byggande
Miljönämnden anser att följande ställningstagande bör finnas med: ”Ta
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fram riktlinjer för hållbart byggande.” EngelholmsPartiet anser att det
bör stå att ett gemensamt kvalitetsprogram för Skåne Nordväst ”ska tas
fram” istället för ”bör tas fram”. Larsson, Marianne anser att det är bra
med att bygga miljöanpassat.

Kommunens kommentar: I utställningshandlingen har ett ställningstagande om
att främja om miljöanpassat byggande lagts till. Frågan om ett gemensamt kvalitetsprogram för familjen Helsingborg kan inte enbart Ängelholms kommun besluta om,
utan det blir en fråga som får beslutas i familjen Helsingborg.
Bostäder för alla
Handikappföreningarnas Samarbetsråd vill att det byggs bostäder för
alla. Tillgodose bostäder som är rökfria och ej tillåta pälsdjur. Larsson,
Marianne framför att det är viktigt att det behövs byggas bostäder som
människor har resurser att bo i och utifrån de behov som finns. Kommunen behöver ta ett större ansvar för de flyktingar som kommer till vårt
land.

Kommunens kommentar: Av översiktsplanen framgår att Ängelholms kommun anser att det är viktigt att det byggs bostäder till alla, så att människor med
olika resurser har möjlighet att bo i kommunen. Översiktsplanen behandlar inte om
bostäder ska vara rökfria eller tillåta husdjur. Kommunen arbetar redan idag aktivt
för att ta ansvar för flyktingar. I översiktsplanen tas vikten av bostäder för alla upp.
Utbyggnadsområden
Helsingborgs stad konstaterar att Ängelholm pekar ut stora ytor fram
framtida bebyggelseutveckling. Det är positivt att områdena i huvudsak
ligger koncentrerade till centralorten och kringliggande serviceorter.
Byggnadsnämnden framför att föreslagna utbyggnadsområden bör
prioriteras och konsekvensbeskrivas. Larsson, Marianne anser att kommunen ska låta Ängelholm vara en sammanhållen stad och en småstad.
Låt denna identitet vara och sluta upp med att bygga riktmärken som
Angela.

Kommunens kommentar: Samtliga fyra större utbyggnadsområdena i översiktsplanen är prioriterade. Kommunen behöver fortsätta utvecklas. Kommunfullmäktiges mål är att kommunen ska öka med 400 personer och kommunen ska ha en
planberedskap med 250 bostäder årligen.
Barkåkra
Regionala tillväxtnämnden ser positivt på utbyggnadsområdet i Barkåkra. Thörn, Anders föreslår att kommunen ska planera för bebyggelse
på ett område som täcker in stora delar av Barkåkra 4:8 och vill gärna se
planering för 55+ boende i närheten av den planerade pågatågstationen
i Barkåka. Läkarcentral och övrig service ska finnas i samma fastighet.
Länsstyrelsen Skåne har i tidigare yttrande skrivit bort en del av FÖP
Barkåkra och vidhåller sitt ställningstagande. Strandängens samhällighetsförening framför att det är angeläget att exploateringen vid Barkåkra
tar hänsyn till grönstrukturstrategin för Skåne Nordväst och att området
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som är beläget mellan järnvägen och strandängen inte exploateras.

Kommunens kommentar: Utställningshandlingen av översiktsplanen har ändrats så att det framgår att den fördjupade översiksplanen för Barkåka ska upphävas
i samband med att översiktsplan 2035 vinner laga kraft. Detaljplaneläggning pågår i
området. Bebyggelseområdet i Barkåkra har reviderats i utställningshandlingen, med
bebyggelsesområden för bostäder både väster och öster om järnvägen. Anledningen är
att kommunen vill planera för bostäder i ett stationsnära läge.
Södra Ängelholm
Regionala tillväxtnämnden konstaterar att bebyggelseområdet vid
Södra Ängelholm är försörjt med kollektivtrafik. LRF kommungrupp i
Ängelholm och Tåstarp LRF anser att mark som lämpar sig för livsmedelsproduktion, t ex Wilhelmsfält, inte ska bebyggas. Nelson, BertOwe anser ingen bebyggelse bör ske vid Wilhelmsfält om kommunen vill
beakta hållbarhetsperspektivet.

Kommunens kommentar: Södra Ängelholm kvarstår som utbyggnadsområde.
Utställningshandlingen har ändrats så att det framgår att den fördjupade översiksplanen för Södra Ängelholm ska upphävas i samband med att översiktsplan 2035
vinner laga kraft. Fördelarna med att ta jordbruksmarken i anspråk bedöms överväga nackdelarna. Området har tillgång till kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar. Det är beläget nära handel, service och rekreationsområden. Området innebär
en utveckling av centralorten och medför att kommunen kan växa sammanhållet. I
första hand ska marken vid Fridhem bebyggas.
Stationsområdet
Regionala tillväxtnämnden ser positivt på bebyggelseområdet vid stationen. Nya moderaterna i Ängelholms kommunfullmäktigegrupp
framför att bostadsbyggande på stationsområdet ska prioriteras. EngelholmsPartiet anser att ingen bebyggelse ska tillåtas väster om järnvägen,
Klittervägen, Banskolevägen och söder om Råbockavägen. Föreningen
Rädda Pyttebroområdet kan acceptera att det byggs mellan Banskolevägen och järnvägen, under förutsättning av resten av Kronoskogen och
Nybroskogen skyddas mot permanent exploatering. För övrigt vill vi inte
se någon exploatering av kommunens grönområden. Det är en riktigt
dålig idé att bygga i Järnvägsparken. Inför stora projekt såsom stationsområdet bör grönområdena inventeras. Grönremsorna i området bör bevaras. Stenholm, Karin anser att stationsområdet kan bebyggas. Engelholms vandrarförening anser att det är angeläget att rekreationsområdet
väster om järnvägen bevaras för fritid och promenader. Skeldervikens
byalag ställer sig frågande till de angivna utvecklingsområdena för bostäder längs järnvägen med tanke på bullerproblemen. Det handlar ju
dessutom om transport av farligt gods genom tätbebyggda områden.
Inger, Ulf framför att bebyggelse mellan järnvägen och Banskolevägen
endast kan exploateras för verksamhet. Persson, Stig V anser att om
området väster om järnvägen till Banskolevägen inte är beslutat bör det
markeras som ett utredningsområde.
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Kommunens kommentar: Bebyggelse vid stationsområdet är prioriterat och ett
planprogram håller på att tas fram för området. Planprogrammet kommer att ha inriktning mot ett hållbart samhälle. Grönområdena kommer att behandlas i planprogrammet och i kommunens grönstrukturplan, tillsammans med en balanseringsprincip
utifrån klassning av grönområdena. I utställningshandlingen har tidigare föreslagna
utbyggnads- och utredningsområden väster om järnvägen och söder om Råbockavägen
tagits bort.
Rönneboda/Skörpinge
Regionala tillväxtnämnden konstaterar att delar av bebyggelseområdena vid Rönneboda/Skörpinge är försörjda med kollektivtrafik. Nilsson,
Carina framför att det på baksidan av deras hus i Skörpinge finns ett
stort grönområde som kommunen har med som kommande bebyggelseområde. De vill bevara grönområdet. LRF kommungrupp i Ängelholm anser att mark som lämpar sig för livsmedelsproduktion, t ex
Rönneboda Skörpinge, inte ska bebyggas. Nelson, Bert-Owe anser
ingen bebyggelse vid Rönneboda bör ske om kommunen vill beakta hållbarhetsperspektivet.

Kommunens kommentar: Detaljplanering pågår i området. Området kan vid
en linjeläggning av skolskjutsar bli försörjt med kollektivtrafik. Gång- och cykelvägar
finns i området. Det är beläget nära handel och rekreationsområden. Området möjliggör en utveckling av centralorten. Området Rönneboda/Skörpinge kvarstår därför.
Övriga tätorter
Regionala tillväxtnämnden ser positivt på bebyggelseområdena i
Strövelstorp, Erikslund, Vejbystrand, Magnarp och Munka Ljungby som
följer starka kollektivtrafikstråk. Bebyggelseområdet i Hjärnarp är beläget
i ett svagt kollektivtrafikstråk och kommer kräva en fördjupad dialog med
Region Skåne och Ängelholms kommun för fortsatt planering. Wigström, Marie-Louise och Åkerman, Sigvard motsätter sig förslaget att
markera hela området söder om Magnarps by för byggnation. Bjärudd,
Bengt blir bedrövad när han ser att den nya översiktsplanen kommer
godkänna sammanhängande villabebyggelse hela vägen från Ängelholm
till Vejbystrand, där de naturliga gränserna mellan byarna raderas ut.

Kommunens kommentar: Kommunen har gärna en fortsatt dialog med Region
Skåne och Skånetrafiken. Detaljplan för del av Magnarp 64:1 har nu antagits och
vunnit laga kraft. I utställningshandlingen har bebyggelseområdet ändrats på kartan
så att det stämmer överens med den laga kraftvunna detaljplanen. Av kartan över
planerad bostadsbebyggelse framgår att bebyggelse inte planeras från Ängelholm till
Vejbystrand. Gränserna mellan byarna kommer inte suddas ut och de gröna kilar
kommer vara kvar. Utställningshandlingen har kompletterats med en karta över
gröna kilarna.
Utredningsområden
Nya moderaterna i Ängelholms kommunfullmäktigegrupp anser
att utredningsområdena bör finnas kvar. EngelholmsPartiet anser att
utredningsområdena Kronoskogen och Nybroskogen bör utgå samt att
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det bör finnas fler utredningsområden. Socialdemokrafterna i Ängelholm och Föreningen Rädda Pyttebrområdet framför att utredningsområdena i Kronoskogen och Nybroskogen ska utgå samt att stycket om
utredningsområden ska tas bort. Skeldervikens byalag ställer sig frågande till de angivna utvecklingsområdena för bostäder längs järnvägen
med tanke på bullerproblemen. Det handlar ju dessutom om transport av
farligt gods genom tätbebyggda områden. Ängelholms Skytteförening
informerar om att all bebyggelse i och i närheten av Sibirienskogen kan
beröras av buller från gevärsbanan. Inger, Ulf anser att det förefaller fel
att föreslå bebyggelse i Nybroskogen, då det kommer bullra väsentligt
mycket mer än vad som är fallet idag, när Hallansåstunneln äntligen blir
klar. Om man skulle gå in och störa de befintliga sandåsarna i Kronoskogen föreligger risk för ny sandvandring. Kronoskogen utgör vidare ett
för Ängelholmarna väsentligt rekreationsområde. Larsson, Marianne
vill bevara Kronoskogen och Wegeholmsskogen som naturreservat och
anser att det ska användas i lanseringen av Hälsostaden. Nelson, BertOwe anser att det är olämpligt att planera för bebyggelse i utredningsområdet väster om järnvägen. Utredningsområdet vid Jägersberg bör utredas
ytterligare, eftersom det består av mindre god jordbruksmark, mindre
god än markerna vid Rönneboda och Vilhelmsfält. Persson, Stig V anser
att Kronoskogen, Nybroskogen och Havsbadsskogen ska vara befriade
från varje form av nybyggnadsaktivitet utöver redan beslutade ärenden.
Han protesterar mot utbyggnadsmöjligheten söder om Råbockavägen.
Om kommunen vidhåller sina åsikter anser han att det ska markeras som
utredningsområde. Wiik, Per kan inte begripa hur man lagt in skogen
mellan Banskolevägen och campingen och två andra utredningsområdena. De bör få ett bättre skydd mot framtida exploatering. Skogen och
grönområdena är värdefulla.

Kommunens kommentar: Utredningsområden är områden som kan utredas
för att se om de är lämpliga för bostadsbebyggelse. Vid utredningen ska fördelarna
kontra nackdelarna med ianspråktagandet av jordbruks- och skogsmark studeras.
I utställningshandlingen har utredningsområdena i Kronoskogen och i Nybroskogen
tagits bort. Likaså har området mellan campingen och Banskolevägen tagits bort.
Övriga utredningsområden vid Jägersberg och vid Västersjön kvarstår. Områdena
vid Västersjön ger landsbygden möjlighet att utvecklas. Ett utredningsområde i norra
delen av Valhallskogen har lagts till.
Tekniska nämnden anser att översiktsplanen ska samspela med bostadsförsörjningsplanen och VA-planen samt framför att det saknas en
del utbyggnadsområden i översiktsplanen gentemot VA-planen.

Kommunens kommentar: En ny bostadsförsörjningsplan har varit på samråd.
Den har därefter reviderats så att den stämmer överens med översiktsplanen. Det bör
dock påpekas av bostadsförsörjningsplanen och översiktsplanen inte gäller för samma
tidsperiod, vilket innebär att översiktsplanen t ex omfattar fler utbyggnadsområden
än bostadsförsörjningsplanen. En VA-plan och en VA-policy har antagits politiskt
efter att samrådshandlingen av översiktsplanen togs fram. Utställningshandlingen har
kompletterats med att riktlinjerna i VA-planen ska följas.
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Värna kulturhistoriska miljöer och bebyggelse
Regionmuseet Kristianstad framför att det ur ett kulturmiljöperspektiv
behövs ett förtydligande över vilka värden kommunen har. Vilka historiska spår finns och hur vill man förvalta detta arv? Specifika riktlinjer bör
tas fram. Exploatering planeras bl a i Valhall, hur påverkar det kulturmiljön? Överhuvudtaget saknas konsekvensanalyser för markanvändningen.
Underlagen som kommunens bevaringsprogram och skriften ”Hus på
landet” hade kunnat arbetas in i planen. Ställningstagande om kulturmiljö
och landskapsbild bör förtydligas. Det är positivt att kommunen arbetar
med ett nytt kulturmiljöprogram.

Kommunens kommentar: Bevaringsprogrammet är inte längre aktuellt och
en revidering ska ske, vilket framgår av översiktsplanen. Skriften ”Hus på landet”
nämns i översiktsplanen.
Bjärudd, Bengt kan inte se hur Ängelholm kan värna om kulturmiljön
och kulturbyggnader med den expansion som planeras mellan Ängelholm
och Vejbystrand. Ytan öster om grusvägen i Magnarp togs tidigare bort
och är nu åter föremål för bebyggelse. Det kan inte anses vara av ett stort
samhällsintresse att bebygga den omdiskuterade marken mitt i Magnarp,
men väl av ett stort lokalt intresse att så inte sker för att bevara det lilla
som är kvar av Magnarps by:s kultur och identitet.

Kommunens kommentar: Detaljplan för del av Magnarp 64:1 har nu antagits och vunnit laga kraft. I utställningshandlingen har bebyggelseområdet ändrats
så att det stämmer överens med den laga kraftvunna detaljplanen, där bebyggelse är
planerad enbart väster om grusvägen.
Övrigt
EngelholmsPartiet framför att Ängelholms kommun har ett bostadsområde som benämns Havsbaden, varför kallas området närmast havet
inte Ängelholms havsbad?

Kommunens kommentar: Området heter idag Havsbaden. Förslag om nya
namn behandlas inte inom ramen för översiktsplan.
EngelholmsPartiet vill att följande ställningstagande läggs till: ”Verka
för att kommunen är en plats där människor vill bo, men bra kommunikationer till arbetsplatser”.

Kommunens kommentar: I utställningshandlingen har förordet kompletterats
med att kommunen ska verka för att vara en plats där människor vill bo, med bra
kommunikationer.
EN HÅLLBAR INFRASTRUKTUR
Gör kollektivtrafiken strukturbildande
Regionala tillväxtnämnden anser att översiktsplan på ett mycket bra
sätt beskriver vilken roll kollektivtrafiken spelar för samhällsutvecklingen,
samtidigt som planen visar vilken roll samhällsplaneringen spelar för att
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stärka kollektivtrafikens utveckling. Regionala tillväxtnämnden anser att
hela-resan-perspektivet är beaktat. Det är viktigt att den kollektivtrafik
som finns idag nyttjas väl och att ny bebyggelse planeras högst 1 000
m från busstråk. Region Skåne vill lyfta vikten av att kommunen aktivt
arbetar vidare med ställningstagandet att göra kollektivtrafiken strukturbildande. EngelholmsPartiet anser att fler möjligheter bör framgå, men
undrar om särskilda bussfiler behövs i Ängelholm? De anser att avståndet
från bostaden inte bör ligga längre bort än 500 meter. Höganäs kommun ser utbyggnaden av kollektivtrafik är en viktig del i miljöanpassningen av transporterna. Miljönämnden framför att det är bra att översiktsplanen poängterar att kollektivtrafiken ska vara strukturbildande.

Kommunens kommentar: Utställningshandlingen har kompletterats med fler
möjligheter. Det finns redan särskilda bussfiler i Ängelholm, gator för bussar och prioritering av bussar vid trafiksignaler. Fortsatt arbete med att skapa goda förutsättningar för bussar behövs om vi ska uppnå ett hållbart resande. Avstånd på 1 000 meter
mellan bostad och hållplats är generell används av fler myndigheter och kommuner och
bedöms vara rimlig för Ängelholms kommun. I tätbebyggt område förespråkas 500
meter, i enlighet med kommunens miljöplan och Skånetrafikens riktlinjer. Kommunen
har en kontinuerlig dialog med Region Skåne, Skånetrafiken, familjen Helsingborg
och Trafikverket i frågor som rör kollektivtrafiken.
Planera kollektivtrafik- och stationsnära
Regionala tillväxtnämnden och Trafikverket anser att det är positivt
att bebyggelse planeras kollektivtrafiknära och i stationsnära läge. Principen att bygga i kollektivtrafiknära läge ligger i linje med Trafikförsörjningsprogrammets ställningstagande. Centerpartiets kommunkrets
i Ängelholm vill att kollektivtrafik ska gå där bebyggelse och invånare
finns - inte på motorvägen. Visionen är en fossilfri kommun med goda
kommunikationer.

Kommunens kommentar: Kommunen har en kontinuerlig dialog med Region
Skåne, Skånetrafiken, familjen Helsingborg och Trafikverket gällande kollektivtrafikfrågor.
Linjeläggning av skolskjutsar
Regionala tillväxtnämnden är positivt inställda till att integrera skolskjutsar med den reguljära trafiken. Förutsättningen är att det inte görs på
bekostnad av dagens resenärer. Bedömning får ske från fall till fall och i
dialog med Skånetrafiken. Trafikverket framför att det är osäkert om en
linjeläggning av skolskjutsar kan få en sådan turtäthet och attraktivitet att
den bör bli strukturbildande för bebyggelse. Linjeläggning av skolskjutsar måste diskuteras från fall till fall med Trafikverket och Skånetrafiken.
Helsingborgs stad anser att det är av intresse att studera frågan om
linjeläggning av skolskjutsar tillsammans. Rosenörn-Lehn, Fritz framför
att kollektivtrafiken på landsbygden är obefintlig. Det är lovande att skolskjutstrafiken linjeläggs. Det räcker dock inte för boende på landsbygden
har också behov av resor på kvällstid. Wiklund, Ulla framför att det är
viktigt med kollektivtrafik till Höja och invånarna ser fram emot att se
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kontinuerlig busstrafik och inte bara skolbussar.

Kommunens kommentar: Som framgår av översiktsplanen skulle kollektivtrafik till Höja vara möjlig om en kollektivtrafikläggning av skolskjutsar införs.
Ängelholms kommun arbetar aktivt för att möjliggöra detta och det är prioriterat för
Ängelholms kommun. En dialog med Trafikverket och Skånetrafiken om linjeläggning av skolskjutsar pågår. Turer, även på andra tider är skoltider, har diskuterats.
Busslinjer
Regionala tillväxtnämnden framför att det är angeläget att koppla
bussen från Vejbystrand till Barkåkra station. Anläggning av en bussgata
norr om Skepparkroken krävs för att detta ska vara möjligt. Regionen
ser positivt på kollektivtrafik till flyget, för att stärka tillgängligheten till
den interregionala trafiken. Det saknas däremot underlag som stödjer
en utbyggnad av den samhällsfinansierade kollektivtrafiken för sträckan,
detsamma gäller kollektivtrafik till Havsbaden. Regionen är öppen för
fortsatt dialog. Höganäs kommun framför att väg 112 från Höganäs till
Ängelholms kommun är ett betydelsefullt stråk som behöver en utvecklad kollektivtrafik och menar att väg 112 ska byta till väg 21. Kommunen
ser positivt på att Ängelholm stöttar detta förslag och viljeyttring. Handikappföreningarnas Samarbetsråd framför att en busslinje till Höja
önskas. Busslinje 506 ska vara kvar. Lokalbuss linje 2 ändrar linjesträckning. Anpassad buss till Havsbaden på sommaren. En ny hållplats vid
Brännborns center önskas. Martholm, Lena och Runar framför att
hållbara transporter önskar alla, men det får man inte genom att ta bort
busslinjer och förminska dragningen av rutter. Mattiasson, Nilla framför att det i Ausås går buss 514 än så länge, men bara med få passagerare.
Åsikt har framförts om att buss ska stanna vid mataffärer och buss till
Sibirien ska gå 4 minst ggr dagligen.

Kommunens kommentar: Kommunen har en kontinuerlig dialog med Region
Skåne, Skånetrafiken, familjen Helsingborg och Trafikverket gällande kollektivtrafikfrågor. Busslinjernas turtäthet och hållplatsers lokalisering behandlas inte i
översiktsplanen. Busslinje 112 är med på busskartan. Ängelholms kommun anser
också att väg 112 är ett betydelsefullt stråk som behöver en utvecklad kollektivtrafik
och utställningshandlingen har kompletterats med detta.
En kommun för gående och cyklister
Gående och cyklister
Regionala tillväxtnämnden vill lyfta betydelsen av en viljeinriktning
mot en utveckling av gång- och cykelvägar. Miljönämnden framför att
infrastrukturen för gång- och cykeltrafiken bör utvecklas så att det blir
det naturliga valet. EngelholmsPartiet vill att ställningstagandet ”Arbeta
för att gång- och cykelnätet byggs ut och får en hög standard med god
tillgänglighet och trygghet” kompletteras med ordet ”underhåll”.

Kommunens kommentar: Ett kontinuerligt arbete pågår på kommunen för
att utveckla gång- och cykeltrafiken. I utställningshandlingen har ställningstagandet
avseende gång- och cykelvägar kompletterats med ordet underhåll.
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Cykelplan
Trafikverket anser att det är önskvärt att kommunen gör ställningstagande om att samplanering ska ske mellan utbyggnad av cykelvägar och
utbyggnad av ny bebyggelse samt att goda cykelförbindelser ska säkras
vid planläggning av ny bebyggelse. I cykelkartan bör den strategiska
inriktningen för prioriteringar av cykelvägar preciseras. Centerpartiets
kommunkrets i Ängelholm vill att det ska vara möjligt att ta sig till att
kransorter på trygga, upplysta och väl underhållna cykelvägar. Åtgärder
ska vidtas för att fler ska välja cykeln. Nya moderaterna i Ängeholms
kommunfullmäktigegrupp framför att cykelvägar för pendling måste
prioriteras. Prio 1: stationerna. Prio 2: skolor och större arbetsplatser.
Samarbetet med Trafikverket måste förbättras. Miljönämnden framför
att det bör upprättas cykelstråk som binder ihop kommunens alla delar.
Handikappföreningarnas samarbetsråd efterfrågar en bättre cykelpolicy: bättre trafikordning, förbjud cykling i parker på torg och trottoarer, fler cykelställ, Storgatan gågata. Wiik, Per framför att attraktiva och
säkra cykelvägar är bilfria. Det bör premieras att cykla.

Kommunens kommentar: En ny cykelplan för perioden 2015-2025 har
antagits av Kommunfullmäktige. I cykelplanen specificeras cykelvägar, cykelparkeringsnorm, åtgärder och prioriteringar. Samplanering av cykelvägar och goda cykelförindelser vid planläggning av ny bebyggelse ingår i planen. I cykelplanen prioriteras
cykelvägar som sammanbinder kommunens tätorter och till viktiga målpunkter.
Strategin ”En hållbar infrastruktur” innehåller ett kapitel och ställningstagande om
gång- och cykeltrafik.
GC-vägar
Helsingborgs stad anser att det vore värdefullt att samordna GC-kopplingar över kommungränsen för att öka rekreationsmöjligheterna och för
att minska järnvägen barriäreffekter i Vege-området. Barkåkra församling och Mannerfeldt, Frida vill påtala bristen av GC-vägar som leder
till Barkåkra kyrka, kyrkogård och församlingshem. Barkåkra församling
ser vi stort behov av GC-väg byggs från Valhall Park till stationen i Barkårka till området vid Barkåkra församlingshem, via Skälderviken nordost om Lingvallen till Barkåkra kyrka, från Vejbystrand och Magnarp till
Barkåkra kyrka. Mannerfelt, Frida framför att bussförbindelse finns, men
för att ta sig från busshållplatsen till kyrkan måste barnen gå längs den
smala dikesrenen vid bilvägen och i vissa fall korsa vägen där inga övergångsställen finns. En gång- och cykelbana som förbinder kyrkan med
Valhall Park och stationen och med Skälderviken och Vejbystrand/Magnarp skulle underlätta för familjer, barn och unga. Gustafsson, Eva och
Conny anser att kommunen inte bör lägga pengar på den tänkta cykelvägen genom Magnarps by, utan istället asfaltera den som går genom
Björkhagsskogen och fortsätta med cykelväg upp genom det nya bostadsområdet vid Strandgården fram till cykelvägen som går till Magnarps
skola. En cykelväg från Magnarps skola fram till Barkåkra kyrka skulle
vara helt underbart. Mattiasson, Nilla framför att Ausås har smala
landsvägar, med obefintliga vägrenar. Det gör gång- och cykling riskabelt.
Trafiken består till stor del av lastbilar och lantbruksmaskiner. Gång- och
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cykelväg vore en dröm. Örjabäcksleden är fantastisk, men ersätter inte
en cykelväg. Åsikt har framförts om att det ska förbjudas att cykla på åpromenaden.

Kommunens kommentar: Utställningshandlingen har kompletterats med att
projekt såsom Skåneleden och Kattegattleden pågår för att öka rekreationsmöjligheter
regionalt. Cykelväg till Barkåkra har lagts till både i cykelplanen 2015-2025 och
i översiktsplanen. Cykelväg till Valhall Park finns redan med i bägge dokumenten.
Kommunens övriga ambitioner gällande cykling stämmer överens med cykelplan 20152025.
Ett tillgängligt trafiksystem
Höghastighetståg
Trafikverket anser att översiktsplanen kan kompletteras med nya planeringsförutsättningar utifrån kommittédirektivet om utbyggnad av nya
stambanor för höghastighetståg. I nationell transportplan 2014-2025 ingår genomförande av åtgärdsvalsstudie för höghastighetsbana på sträckan
Jönköping-Malmö. Landskrona stad vill gärna understryka möjligheten
att förverkliga det s k Sverigebygget med nya stambanor för höghastighetståg. EngelholmsPartiet framför att det är viktigt med en tågstopp
i Ängelholm. Nya moderaterna i Ängeholms kommunfullmäktigegrupp framför att Ängelholm bör ha med snabbtågen i sin fysiska planering, då dagens Västkustbana inte klarar av dem. Skeldervikens byalag
anser att kommunen bör göra klart för Trafikverket att höghastighetståg
inte kan gå på befintlig sträckning genom kommunen, allra helst om de
inte kommer stanna i Ängelholm.

Kommunens kommentar: Planeringen av höghastighetståg sker på nationell
nivå. Kommunen ingår i projektet Europakorridoren. Kapitlet om höghastighetståg
har i utställningshandlingen tydliggjorts med information om Sverigeförhandlingen
samt att en åtgärdsvalsstudie pågår för sträckan Jönköping-Malmö. Höghastighetståget är viktigt i regionalt, nationellt och internationellt perspektiv. Region Skåne,
familjen Helsingborg och kommunen framför sina synpunkter på den nationella
planeringen.
HH-förbindelse
Landskrona stad vill gärna understryka möjligheten att förverkliga det
s k Sverigebygget med en ny förbindelse över Öresund. Förvaltningen vill
markera behovet av att olika möjligheter till ny förbindelse över Öresund
utreds. Wiik, Per framför att en fast HH-förbindelse för tåg är bra, men
jag tycker inte man ska bygga för vägtrafik så länge som vi inte har kommit ner för klimatet acceptabla utsläppsnivåer. Trafikverket framför att
en fast förbindelse mellan Helsingborg-Helsingör inte finns med i Trafikverket ekonomiska planer.

Kommunens kommentar: Utställningshandlingen har kompletterats med information om Sverigeförhandlingen. Kommunen arbetar för en HH-förbindelse, i enlighet
med strukturplanen för familjen Helsingborg.
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Dubbelspår Västkustbanan
Helsingborgs stad framför att både Ängelholms kommun och Helsingborgs stad ser positivt på den kommande utbyggnaden av dubbelspår på
Västkustbanan mellan Ängelholm-Maria. Arbetet med järnvägsplanen för
dubbelspåret har påbörjats och Helsingborgs stad arbetar för att dubbelspåret förbereds för kommande station i Vege. Thulin, Eva framför att
dubbelspåret efter Kullarondellen kan gå under en nyplanerad underfart
och fortsätta in mot staden längs den tidigare vägsträckningen mot Banskolan. Vägen mot Råbocka är spikrak och behöver endast breddas för
gång- och cykelled mot öster. All campingtrafik kan dirigeras dit.

Kommunens kommentar: Dubbelspåret är viktigt både för Helsingborg och
Ängelholm. En underfart har inte diskuterats. En underfart skulle innebära stora
kostnader.
Godsspår
Räddningstjänsten godkänner planen under förutsättning att kommunen arbetar för ett anordnande av ett östligt järnvägsspår för godstrafik
så snart som möjligt. EngelholmsPartiet anser att översiktsplanen bör
innehålla tydligare direktiv om ett östra järnvägsalternativ med tidplan för
diskussioner med närliggande kommuner, igångsättande och färdigställande. Nya moderaterna i Ängeholms kommunfullmäktigegrupp vill
att Ängelholms kommun tar initiativ till en utredning i samverkan med
relevanta aktörer som är beroende av ett framtida östra godsspår. Om
utredningen visar att förutsättningar finns bör mark reserveras genom
ett tematiskt tillägg till översiktsplan. Om utredningen visar att det inte
är möjligt ska denna del utgå ur översiktsplanen. Skeldervikens byalag
anser att översiktsplanen är otydlig när det gäller den utökade tågstrafiken. Ett yttre godsspår har antytts, men utan ordentlig viljeinriktning från
kommunen att förändra den nuvarande och kommande bullersituationen
när godstågen börjar rulla på allvar. Vilket är kommunens nästa steg?
Martholm, Lena och Runar undrar om det är det försvarbart att tänka
på en ny sträckning efter misstagen med Hallandsåsen? Tani, Helena ser
till sin bestörtning planerna på att dra ny järnväg för godstrafiken. Thulin, Eva framför att planerna på tunnel genom Hallandsåsen och genom
Ängelholm är ett av Sveriges mest misslyckade projekt. I slutet av 2015
går startskottet och då får man avgöra om godset väsnas för mycket. Man
försöker gardera sig med ett yttre godsspår. Men att få en vettig placering
här är överspelat. Trafikverket framför att kommunens förslag på yttre
godsspår finns inte med i Trafikverkets långsiktiga planer och bedöms
inte realistisk och bör därför tas bort ur översiktsplanen.

Kommunens kommentar: Pilen på kartan över det yttre godsspåret visar enbart att kommunen vill lämna en möjlighet för yttre godsspår. Sträckningen är inte
exakt och ännu inte utredd. Möjligheten till yttre godsspår kvarstår, även om den
förmodligen inte kommer genomföras förrän efter år 2035.
Pågatågstation Baråkra
Helsingborgs stad och Barkåkra församling välkomnar planerna på
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en tågstation vid Barkåkra. Barkåkra församling känner dock oro för
transporter av farligt gods.

Kommunens kommentar: Pågatågstationen i Barkåkra påverkar inte transporterna av farligt gods. Däremot kommer fler godstransporter när Hallandsåsen
öppnas.
Förlängning Söderåsbanan
Centerpartiets kommunkrets i Ängelholm anser att tågförbindelserna
ska utökas med bl a persontrafik på Söderåsbanan, vilket inte utesluter
bussförbindelser till och från angränsande kommuner. Svalövs kommun anser att översiktsplanen bör beakta och säkerställa möjligheten till
förlängning av Söderåsbanan på sträckan Åstorp-Ängelholm i översiktsplanen. Trafikverket ser att kommunen framför förslag på persontågstrafik sträckan Ängelholms-Åstorp. Det bör framgå att den inte finns
med i Trafikverkets planer samt att sträckan inte tagits med och utretts i
samband med ny persontågstrafik på godsstråket i Skåne.

Kommunens kommentar: I utställningshandlingen har förlängningen av
Söderåsbanan förtydligats. Persontåg på sträckan Ängelholm - Åstorp finns med i
strukturplan för familjen Helsingborg och tas med i översiktsplanen som en möjlighet
inför framtiden.
Övrigt
Socialdemokraterna i Ängelholm anser att meningen att ”Ängelholms
koppling till och från de regionala kärnorna ska utvecklas” på sidan 43
ska tas bort.

Kommunens kommentar: Arbetet med att förbättra tillgängligheten i trafiksystemet mellan de regionala kärnorna pågår genom t ex dubbelspåret på Västkustbanan och diskussioner om busslinjer. Ett annat sätt är planeringen av persontåg på
Söderåsbanan.
Mot en hållbarare bilism
Minska biltrafik
Regionala tillväxtnämnden anser att ambitionen att minska biltrafiken
är lovvärd, men att det är avgörande att planera för etablering av infrastruktur som laddning av elbilar och tankställen för förnybara drivmedel.
Stenholm, Karin konstaterar att kommunens ambition att priorietera
gång, cykling och kollektivtrafik bör få till följd att biltrafiken minskar
och behovet av parkeringsplatser. Wiik, Per framför att det står mycket
bra om hållbarare bilism.

Kommunens kommentar: Utställningshandlingen har kompletterats med planering för etablering av laddning av elbilar och tankställen.
Pytteled och ringled
EngelholmsPartiet anser att översiktsplanen inte på ett tydligt sätt anger
att en utredning om en s k ringled runt centralorten bör tillsättas. Texten
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om att en ny infartsled vid Klippanvägen planeras tas bort och ersätts
med att Klippanvägen under planperioden inte ska förlängas över Rönne
å. Nya moderaterna i Ängeholms kommunfullmäktigegrupp framför att vägreservat för förlängning av Klippanvägen ut till Havsbadsvägen
måste in som reservat. Socialdemokraterna i Ängelholm anser att en
ringled runt centrum ska utredas i text och ett ställningstagande: verka
för att trafiken dras som en ringled runt centrum. Föreningen Rädda
Pyttebroområdet, Inger, Ulf, Stenholm, Karin, Thulin, Eva och
Wiik, Per förmodar och hoppas att texten om Pytteleden kommer tas
bort när det inte längre finns någon politisk majoritet. Stenholm, Karin
anser inte att Pytteleden ska ersättas av någon ringled. Thulin, Eva framför att trafiken mot havet ska ske från en ringlinje runt staden.

Kommunens kommentar: I utställningshandlingen har Klippanvägens förlängning tagits bort och ersatts med att en beredning studerar trafikutvecklingen i Ängelholms centralort.
Övriga vägar
EngelholmsPartiet saknar tankar om förbättring av nuvarande förbindelse E4 och E6. Nya moderaterna i Ängeholms kommunfullmäktigegrupp framför att vägreservat för en västlig del från Luntertun till
Kulltorp/Södra Utmarken måste in som reservat. Barkåkra församling
framför att väg 1710 är hårt trafikerad och olika förslag finns: ny sträckning, möjlighet att dra vägen väster om Lilla Hults trädgård och Övragård
för att ansluta befintlig sträckning, bygga rondell eller sänka hastigheten.
Andersson, Jan och Ohlsson, Gisela framför att trafikintensiteten på
Skepparkroksvägen och vidare till Björkhagen har ökat markant. Planen
bör markera en ny trafiklösning över järnvägen mellan nämnda byar.
Rohrmüller, Ursula framför att planeringen av vägar och affärsverksamhet utanför stadskärnan gör att fler tar bilen. Om man ska ta sig till det
tysta området är det biltransport som gäller.

Kommunens kommentar: Väg 13 och väg 112 utgör befintliga förbindelser
mellan E4 och E6. Nya vägsträckningar i Ängelholms centralort kommer att utredas
i beredningen trafikutveckling Ängelholms centralort. Väg 1710 kommer att beaktas
vid detaljplaneläggning vid Barkåkra. Att skapa en ny sträckning väster om Lilla
Hult och Övragård inklusive rondell har inte diskuterats. En fördjupad översiktsplan
för Barkåkra finns, där förslag på ny vägsträckning finns med. Detaljplaneläggning i
området pågår. Anslutning till E6:an finns med i översiktsplanen. Tysta områden är
vanligtvis belägna utanför bebyggelsen och kollektivtrafikens sträckningar är behovsstyrd.
Parkering
Nya moderaterna i Ängeholms kommunfullmäktigegrupp anser att
tillräckligt med utrymme för parkeringar ska garanteras vid de båda stationerna, både för bilar och cyklar. Räkna med löpande fortsatt trafikökning för tåg och buss samt lägre andel som kommer till stationen med bil.

Kommunens kommentar: Planer finns på att förbättra parkeringen för cykel
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vid stationerna, vilket framgår av kommunens cykelplan. Kommunen har en cykelparkeringsnorm. Parkeringsfrågan kommer att behandlas i det planprogram som håller
på att tas fram för stationsområdet samt vid detaljplaneläggning vid stationerna.
Möjliggör utveckling av flyget
Utveckling av flyget
Landskrona stad framför att Ängelholms flygplats har en stor betydelse för regionen. Laholms kommun ser det som mycket angeläget att
flygplatsen utvecklas enligt översiktsplanens förslag. Stenholm, Karin
framför att det är inte hållbart med en utveckling av flyget. Wiik, Per
framför att vid utvecklingen av flyget har vi problematiken med tillväxten
och klimatet. Martholm, Lena och Runar undrar om inte flygplatsen
bör kunna fungera som militär flygplats?

Kommunens kommentar: Flygplatsen är av stor betydelse både lokalt, regionalt och nationellt. Frågan om militär flygplats behandlas inte i översiktsplanen.
EngelholmsPartiet anser att namnet Ängelholm-Helsingborg Airport
ska ändras till Ängelholm Airport.

Kommunens kommentar: Flygplatsen heter idag Ängelholm-Helsingborg Airport. Förslaget om namnbyte behandlas inte inom ramen för översiktsplanen.
Kollektivtrafik till flyget
Regionala tillväxtnämnden ser positivt på kollektivtrafik till flyget, för
att stärka tillgängligheten till den interregionala trafiken. Det saknas däremot underlag som stödjer en utbyggnad av den samhällsfinansierade
kollektivtrafiken för sträckan. Regionen är öppen för fortsatt dialog.
Helsingborgs stad, Laholms kommun och Örkelljunga kommun
välkomnar möjligheten att få fram ett matarsystem till ÄngelholmHelsingborg Airport. Nya moderaterna i Ängelholms kommunfullmäktigegrupp anser att kommunen ska undersöka om det finns något
realistiskt alternativ för spåranslutning eller bättre väg direkt från tågstation i Barkåkra. Annars bör de skrivningarna tas bort ur översiktsplanen. Handikappföreningarnas samarbetsråd vill ha fler stopp för
busslinjen till flygplatsen.

Kommunens kommentar: Goda möjligheter att ta sig kollektivt till flygplatsen, både från centralorten och från tågstationen i Barkåkra, är en viktig fråga för
kommunen. Frågan om busshållplatser behandlas inte i översiktsplanen. Spåranslutning kommer inte utredas inom ramen för översiktsplanen.
Trafikplats E6:an
Byggnadsnämnden anser att föreslagen ny avfart från E6:an till flyget
och Tvärbanan också bör ingå i kommunens ställningstagande under
strategin ”En hållbar infrastruktur”. Trafikverket ser att kommunen
pekar ut en möjlig framtida trafikplats utmed E6 och en möjlig framtida
länsväg från denna och västerut mot flygplatsen. Ingen av dessa finns
med i Trafikverkets långsiktiga planer. Möjlighet och lämplighet för dessa
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måste prövas i särskild ordning. LRF:s kommungrupp, Tåstarp LRF
och Persson, Lena och Torbjörn och Tani, Helena anser att den planerade motorvägsavfarten vid Gånarps Ängaväg inte ska byggas. LRF:s
kommungrupp anser att befintlig avfart är tillräcklig, medan avfarten vid
Klippanvägen måste byggas om. Tåstarp LRF anser att det bör byggas en
ny effektiv trafikplats i korsningen väg 13 och E6/E20. Förbättra befintlig avfart i Hjärnarp och utnyttja gamla E6 för att nå flyget och Valhall
Park m m.

Kommunens kommentar: Kommunen anser att en framtida trafikplats och
anslutning till flygplatsen samt planerade verksamhetsområden vid Tvärbanan är
viktig och kvarstår därför. Avfart vid E6:an finns med på kartan och har tagits med
som ett ställningstagande i utställningshandlingen.
Vända flygplatsen
Trafikverket anser att flera förslag på markanvändning i översiktsplanen
av bebyggelse och vägar utgår ifrån kommunens förslag om att vända
flygplatsen. Innebörden av detta förslag måste utvecklas.

Kommunens kommentar: En vändning av flygplatsen är inte nödvändig för
planerad markanvändning, däremot är goda kollektivtrafikförbindelser till flygplatsen
viktig. Möjligheten att vända flygplatsen bibehålls i översiktsplanen för att visa på en
möjlighet inför framtiden.
Bebyggelse nära flygplatsen
Trafikverket framför att det vid nybyggnation i flygplatsens närhet är av
vikt att lokalisera bebyggelse så att människor inte uppehåller sig stadigvarande under lågt in- och utflygande flygplan inom 1 500 meter i banans
förlängning. Det omfattar även framtida banförlängning som ingår i
riksintressepreciseringen.

Kommunens kommentar: Skyddsavstånd behandlas inte i översiktsplanen,
utan i detaljplaneskedet. Av översiktsplanen framgår att hänsyn ska tas till buller,
risk och säkerhet.
Övrigt
EngelholmsPartiet saknar tankar om infrastrukturunderhåll.

Kommunens kommentar: Utställningshandlingen har kompletterats med
underhåll av infrastruktur.
Attraktiva gaturum
NSR framför att det är viktigt att i utformningen av gaturummet tänka
på framkomligheten av renhållningsfordon i arbetet mot en hållbarare
bilism.

Kommunens kommentar: Utställningshandlingen har kompletterats med framkomlighet av renhållningsfordon.
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Utveckla den digitala infrastrukturen
Regionala tillväxtnämnden framför att resonemanget om digital infrastruktur går i linje med bredbandsstrategin för Skåne. Rosenörn-Lehn,
Fritz framför att kommunens mål med att 95 % av alla hushåll ska ha
tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020 inte räcker. Utan
väl fungerande digital och fysisk infrastruktur finns det risk att de som
brukar jord och skog själva flyttar till någon av kommunens tätorter och
väljer att pendla till sina arbeten i skog, åker och djurstallar. Vi som bor
på landsbygden har inte på egen hand lyckats att komma fram till någon
lösning. Enda hoppet är att kommunen lever upp till intentionerna i översiktsplanen och säkrar en snabb utveckling av den digitala infrastrukturen
på landsbygden.

Kommunens kommentar: Kommunen anser att bredband till hela kommunen är en viktig fråga. Kommunen arbetar för att uppnå målet i kommunens
bredbandsstrategi, som antagits av kommunfullmäktige samt som överensstämmer
med översiktsplan 2035 och därmed kvarstår. Det kommer från kommunens bredbandsstrategi, som har beslutats politiskt. Det stämmer även överens med regeringens
bredbandsstrategi för Sverige och Region Skånes målsättningar för bredband.
Robusta system
VA
Länsstyrelsen Skåne, miljönämnden och tekniska nämnden framför att nu när VA-planen är antagen bör den arbetas in i översiktsplanen.
Miljönämnden och tekniska nämnden framför att planerna inte helt stämmer överens med varandra. Tekniska nämnden påtalar att alla områden
VA-planen inte ingår i översiktsplanen.

Kommunens kommentar: En VA-plan och en VA-policy har antagits politiskt efter att samrådshandlingen av översiktsplanen togs fram. Utställningshandlingen
har kompletterats med att riktlinjerna i VA-planen ska följas. I översiktsplanen tas
endast större utbyggnadsområden och områden av en viss storlek med. I VA-planen
finns inga större planerade utbyggnadsområden inom en 20-årsperiod med, som inte är
ingår i översiktsplanen.
Dagvatten
Miljönämnden påpekar att det är inte tillräckligt att fördröja dagvatten
vid planering av nya områden. Lokalt omhändertagande går före fördröjning och ibland kan det även behövas rening av dagvattnet. Dagvattenpolicyn är under revidering. Centerpartiets kommunkrets i Ängelholm anser att en ökad mängd dagvatten måste tidigt tas med i beräkningen vid nybyggnation/förtätning.

Kommunens kommentar: Av översiktsplanen framgår att det idag sker en
fördröjning av dagvattnet och att dagvattnet ska hanteras i enlighet med gällande dagvattenpolicy. Utställningshandlingen har kompletterats med att kommunens dagvattenpolicy har reviderats.
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Avfall
NSR ser positivt på att Ängelholms kommun ska arbeta för att förebygga
att avfall uppkommer, sträva efter en ökad återanvändning av produkter
och en ökad materialåtervinning. Det är även positivt att fysiska förutsättningar såsom utrymme för sortering av avfall och tillgängliga platser för
återvinning betonas. Rohrmüller, Ursula anser att det finns en motsättning i att skapa tillgängliga platser för återvinning och att antalet återvinningsstationer ska minska.

Kommunens kommentar: Av översiktsplanen framgår att ambitionen är att
minska antalet återvinningsstationer. Utställningshandlingen har kompletterats med
att kommunen kommer införa fastighetsnära insamling i fyrfackssystem år 2016 och
antalet återvinningsstationer då kommer då minska samt att då är viktigt att de
återvinningsstationer som finns kvar är tillgängliga.
Nätkoncessioner
Centerpartiets kommunkrets i Ängelholm vill att det ska vara möjligt
att bo och verka i hela kommunen. Nedgrävd kabel - el och digital - ska
göra det möjligt att säkert driva företag i de perifera kommundelarna.
E.ON Elnät:s inställning är att huvudsakligen bygga luftledningar.

Kommunens kommentar: Ängelholm kommuns ställningstagande om markförläggning av ledningar i översiktsplanen, kvarstår för att minska risker och göra
ledningarna mer väderssäkra.
EN RESURSEFFEKTIV KOMMUN
Förnybar energi
Regionala tillväxtnämnden framför att Ängelholms ambition ligger i
linje med det miljöstrategiska programmet. En hög ambition på energiområdet välkomnas. Det är mycket positivt att Ängelholms kommun
kopplar ihop målet om ett 100 % fossilbränslefritt Skåne 2020 med
visionen om hur kommunen ska utvecklas. Miljönämnden framför att
Ängelholms kommun har antagit utmaningen om att bli 100 % fossilbränslefritt. Årtalet 2020 behöver förtydligas i dokumentet. Att kommunen tagit beslut om att bli 100 % fossilbränslefri bör tydligare speglas i
ställningstaganden om byggande, transporter och energianvändning.
EngelholmsPartiet anser att ställningstagandet ”Arbeta för att kommunens verksamheter ska bli 100 % fossilbränslefria i sin energiförsörjning...” ska ändras till ”Arbeta mot målet att kommunens verksamhet
ska bli....” EngelholmsPartiet vill även att meningarna ”En utbyggnad av
fjärrvärme förespråkas och en utbyggnad av biogasinfrastrukturen uppmuntras. De är viktiga källor i arbetet för att minska koldioxidutsläppen.”
och meningen ”Ett nytänkande kan krävas.” tas bort. Socialdemokraterna i Ängelholm efterfrågar ett nytt avsnitt med rubrik ”Förnyelsebara
energislag”. SGU anser att avsnittet om förnybar energi bör kompletteras
möjligheterna att utnyttja förnyelsebar geoenergi belysas bland fossilfria
energikällor. Både jord-, berg- och grundvattenvärme är en förnyelsebar
energiform som fungerar väl inom stora delar av Ängelholms kommun.
E.ON Gas framför att natur- och biogas kan utgöra ett intressant alter34(80) 		
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nativ för kommande bebyggelse och verksamheter. Sylwan, Peter anser
att Ängelholms kommun ska blir fossilfri. Resurserna att bli det finns
till största delen på landsbygden. Det går att önska sig betydligt tydligare
ställningstagande från kommunen till hur de här möjligheterna ska utvecklas och tas tillvara, t ex en biogasanläggning byggd tillsammans med
grannkommunerna som tas hand om all djurgödsel i regionen. Den stora
utmaningen är att ta tillvara på föda, fiber, virke och energi och samtidigt
bevara och utveckla landskapets oersättliga ekologiska, estetiska och sociala värden. Wiik, Per anser att det bör stå så fort som möjligt gällande
förnybar energi och med måldatum.

Kommunens kommentar: Texten om förnyelsebar energi och fossilbränslefrihet
kvarstår, i enlighet med kommunens miljöplan och den utmaning om 100 % fossilbränslefrihet som kommunen antagit. Utställningshandlingen har kompletterats med
en faktaruta om ”Förnyelsebara energislag”. Av kommunens miljöplan, som är antagen av kommunfullmäktige, framgår att biogas ska uppmuntras. I översiktsplanen
står att kommunen ska uppmuntra biogasinfrastrukturen. Fjärrvärme förespråkas
i kommunen och texten kvarstår därför. Utställningshandlingen har även kompletterats med att det skulle kunna finnas potential för geoenergi i kommunen samt att en
energi- och klimatplan för närvarande håller på att tas fram på kommunen.
Vindkraft
Nya moderaterna i Ängelholms kommunfullmäktigegrupp är
positivt inställda till vindkraft. Två till tre nya större vindkraftverk kompenserar de mindre vattenkraftverket i Klippan, som påverkar hela Rönne
å. Socialdemokraterna i Ängelholm vill att texten i ställningstaganden
om att vara positiv inställd till vindkraft kompletteras förnyelsebara energislag. Det är svårt med ställningstagandet att vara positiv till vindkraft
när vår kommun har så få områden som lämpar sig för vindkraft.

Kommunens kommentar: Ett ställningstagande om förnyelsebara energikällor
finns i översiktsplanen. I utställningshandlingen har ställningstagandet om att vara
positivt inställda till vindkraft ändrats med att det tematiskt tillägg avseende vindkraft ska upphävas och ersättas det med denna översiktsplan, när den vinner laga
kraft.
Effektivt resursutnyttjande
Kultur- och fritidsnämnden framför att översiktsplanen genomsyras
av ett ekologiskt perspektiv, vilket är positivt. Centerpartiets kommunkrets i Ängelholm verkar för en god och hållbar miljö i Ängelholms kommun. Visionen är ett rent Ängelholm - nu och i framtiden.
Hantering av buller
Trafikverket anser att kommunen ska ställa krav i den fysiska planeringen så att kommunen klarar riktvärden för trafikbuller och vibrationer
både inomhus och utomhus. Det bör framgå att en god ljudmiljö i första
hand uppnås genom planering av bebyggelse och inte genom skyddsåtgärder. Trafikverket framför att det är viktigt att beakta avseende de
områden som är utlagda nära statlig infrastruktur, inte minst sådan som
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är av riksintresse. Miljöberedningen anser att det bör stå: Ängelholms
kommun ska tillämpa fastställda riktvärden för buller (inte avser tillämpa).
Det bör stå: I de fall utomhusnivån inte kan reduceras till angivna nivåer
ska inriktningen vara att inomhusvärdena inte ska överskridas (inte bör
inriktningen vara). I väntan på godsspår öster om staden ska hårdare
krav ställas på bullerdämning av godsvagnar som trafikerar spår genom
Ängelholm. Miljönämnden framför att i samband med att Västkustbanan öppnar för dubbelspårig trafik genom Hallandsåsen kommer
antalet bostäder med förhöjda bullernivåer att öka. Vid nybyggnation bör
man sträva efter att ligga under riktvärdet för buller. Om avsteg ska göras
måste det vara väl motiverat. Miljönämnden anser att översiktsplanen
bör kompletteras med ett ställningstagande om att en bullerpolicy bör
tas fram för kommunen. Folkpartiet framför att det i miljöplanen för
Ängelholms kommun står att störande och hälsofarlig bullerpåverkan ska
minimiera. Därför bör det införas i översiktsplanen att vid varje enskilt
ärende ska vara en skyldighet för kommunen att överväga behov av att
ställa krav utöver gällande riktvärden. Socialdemokraterna i Ängelholm framför att riktvärdena kan ifrågasättas och undrar vems riktvärde
för buller gäller: Boverket eller Naturvårdsverkets? Fjellman, Einar
framför att kommunen har en möjlighet och förpliktelse att gå utöver
gällande riktvärden för buller. Ambitionen bör alltid vara att nå en högre
ljudkvalitet är riktvärdena. Strategin ”En attraktiv livsmiljö” bör tillfogas
ett stycke om god ljudmiljö. Wiik, Per framför att det står att riktvärden
ska tillämpas och inte hållas, vilket ger fel signaler.

Kommunens kommentar: Av översiktsplan framgår att gällande riktvärden
för buller, fastställda av riksdagen, ska hållas. Utställningshandlingen har kompletterats med nya riktvärden för buller samt har ändrats enligt miljöberedningens synpunkter avseende riktvärden och utomhusnivån. Översiktsplanen har kompletterats med att
bedömning av buller ska ske i varje enskilt fall. Kommunen tar inte ställning till om
en bullerpolicy ska tas fram eller ej i översiktsplanen.
Bevara tyst område
Martholm, Lena och Runar anser att tyst område låter som ett storstadsproblem. Alla skogsområden skyddas mot bullerstörande inslag.

Kommunens kommentar: Begreppet tysta områden är ett vedertaget begrepp. I
översiktsplanen har kommunen definierat och pekat ut ett tyst område, för att det ska
bevaras tyst.
Vattenanvändning
Länsstyrelsen Skåne framför att det finns ett stort behov att i översiktsplanen ge vägledning för havsområdet med hänsyn till den pågående
statliga havsplaneringen. SGU anser att kommunen även bör verka för
att ta fram en kommunal vattenförsörjningsplan. Skeldervikens byalag
framför att havet inte finns med. Allt hav inom kommunen ska planeras.
Det vore lämpligt att göra en ÖP för havsområdet tillsammans med Skäldervikens övriga kommuner.
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Kommunens kommentar: Översiktsplanen innehåller ställningstaganden om
våtmarker, vattenkvalitet och dricksvattenförsörjning. De har i utställningshandlingen
formulerats om under rubriken ”Verka för en god vattenanvändning”. Utställningshandlingen har även kompletterats med planering av kustvattnet. Ängelholms
kommun ingår i Kattegatts kustvattenråd, tillsammans med andra kommuner längs
kusten.
EN ATTRAKTIV LIVSMILJÖ
En god gestaltning
EngelholmsPartiet anser att ställningstagandet ”Stärka attraktiviteten
i Ängelholm” ska ändras till ”... i Ängelholms kommun”. Rohrmüller,
Ursula anser att Ängelholm är en sammanhållen småstad, där en alltför
nyskapande arkitektur, såsom höghus, avviker från stadens karaktär. Det
tar död på stadens identitet.

Kommunens kommentar: I utställningshandlingen har ställningstagandet ändras i enlighet med EngelholmsPartiets synpunkter. Kommunen behöver innehålla såväl
ny som äldre arkitektur, det skapar en dynamik.
EngelholmsPartiet anser att det inte framgår tydligt nog hur Ängelholms stadsbild ska se ut.

Kommunens kommentar: Utställningshandlingen har kompletterats med att en
stadsmiljöplan ska tas fram. En stadsrumspolicy kommer tas fram av en beredning.
Planering med människan i fokus
Barn- och utbildningsnämnden och Socialdemokraterna i Ängelholm anser att kommunen ska lägga till: Verka för att bibehålla Ängelholm som framgångsrik skolkommun, synkronisera bostadsplanering
med behov av förskolor och skolor, strategisk placerade förskolor och
skolor med hög kvalitet samt goda kommunikationer till dessa, verka för
att bibehålla Ängelholm som framgångsrik skolkommun. Centerpartiets
kommunkrets i Ängelholm sätter människan i fokus. Barnen bör beaktas i varje beslut som tas i kommunen. Fysiska faktorer som lagom stora
skolor, trygga cykelvägar och aktiviter är grundläggande.

Kommunens kommentar: Utställningshandlingen har kompletterats med
planering av förskolor och skolor, storlek på skolor samt kommunikationer till dessa,
under rubriken ”Skolans betydelse”. Om barn ska beaktas vid varje beslut i kommunen är en fråga som inte behandlas inom ramen för översiksplan, utan får behandlas på annat sätt.
Rum för kultur
Kultur
Regionmuseet Kristianstad anser att de mindre orterna och landsbygden bör inkluderas. Tillgängligheten till kulturutbud bör även gälla
landsbygden, det är en demokratifråga. Centerpartiets kommunkrets i
Ängelholm framför vår historia måste finnas med för att möta framtiden. Muséer och bibliotek ska ges tillräckligt utrymme och resurser för
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att förmedla gammalt och nytt. EngelholmsPartiet anser att ställningstagandet ”Skapa rum för kultur” ska ändras till ”Skapa rum för kultur
och mötesplatser”. Rohrmüller, Ursula anser att det är en trångsynt syn
på kultur som framställs, att ett stråk med tre hus ska vara en helhetslösning för kulturens olika aktörer.

Kommunens kommentar: Utställningshandlingen har kompletterats med
information om kulturlivet på landsbygden och ställningstagandet om kultur har
utvecklats.
Kulturstråk
Regionala tillväxtnämnden framför att kulturstråket som planeras
innebär en fysisk förtätning av kulturutbudet och har alla förutsättningar
att bli lyckosamt, eftersom tillgängligheten till kultur underlättas. Det
finns förutsättningar för att lyfta fram de kulturella och kreativa näringarna ytterligare. Nya moderaterna i Ängelholms kommunfullmäktigegrupp vill fortsätta arbetet med kulturstråket. EngelholmsPartiet
vill att andra stycket om kulturstråk under rubriken ”Rum för kultur” tas
bort och ersätts med att en utredning om Kulturcentrum ska genomföras. Socialdemokraterna i Ängelholm anser att text och illustration om
kulturstråk ska tas bort.

Kommunens kommentar: I utställningshandlingen har kulturstråket tagits
bort och ersatts med att planeringen ska i första hand fokusera på centralt belägna
kulturverksamheter. Tillgängligheten för kulturutbud ska dock gälla hela kommunen
t ex genom digitaliserad kultur, meröppna bibliotek och konstverk i offentliga miljöer.
Marint center
Skeldervikens byalag framför att det finns förslag på ett marint besöksoch forskningscenter i nordvästra Skåne. Ett av förslagen är att lägga det
i Ängelholm, vid Klitterhus. Utrymme för detta bör skapas i översiktsplanen.

Kommunens kommentar: Utställningshandlingen har kompletterats med text
om marint center, som en möjlighet inför framtiden.
Goda idrottsmöjligheter
Barkåkra församling saknar församlingarnas och idrottsföreningarnas
roll i översiktsplanen. EngelholmsPartiet vill att ställningstagandet
”Skapa ett attraktivit utbud inom idrotts- och fritidssektorn” kompletteras med ”.. bl a genom byggande av Arenastad vid Ishallsområdet samt
genom näridrottsplatser”. EngelholmsPartiet vill att ordet ”idrottsstad”
ersätts mot ”idrottskommun”. Ordet Lindab arena byts mot ishallsområdet. EngelholmsPartiet anser att stycket är motsägelsefullt: ishallsområdet ska uppmuntras samtidigt som idrotts- och föreningsanläggningar
ska lokaliseras i nära anslutning till bostadsområden. Har kommunen
verkligen råd med bägge och?

Kommunens kommentar: Utställningshandlingen har kompletterats gällande
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idrottsföreningar. Begreppet idrottsstad kommer från Kraftsamling Ängelholm, som
är politiskt beslutad. Benämningen Lindab Arena kontra ishallsområdet är en fråga
som inte behandlas inom ramen för översiktsplanen. Utställningshandlingen har ändrats till att området vid Lindab arena ska utformas till ett idrottsområde för många
olika sporter. Framtida näridrottsplatser ska lokaliseras nära bostäder.
Närhet
Handikappföreningarnas Samarbetsråd efterfrågar korta avstånd
mellan bänkar.

Kommunens kommentar: Frågan om avstånd mellan bänkar behandlas inte i
översiksplanen.
ETT INKLUDERANDE SAMHÄLLE MED SIKTE PÅ FRAMTIDEN
Rohrmüller, Ursula anser att strategin är full av värderingar och påståenden som inte hör hemma i översiktsplan Hur ska Ängelholm uppnå
målen om t ex hälso- och ungdomsstaden?

Kommunens kommentar: Ängelholms kommun anser att de sociala aspekterna är en viktig del av översiktsplanen. Flera projekt pågår, t ex inom partnerskapet
Kraftsamling Ängelholm för att nå målet om ungdoms-, idrotts-, kunskaps- och
hälsostaden. Pilotprojekt Hälsostaden är ett annat exempel.
Demografisk utmaning
Larsson, Marianne förstår inte resonemanget om kostnader - PEAB
kostar, Rögle kostar och kunskapsporten kommer att kosta. Kultur- och
fritidsnämnden anser att det är bra att den demografiska problematiken
lyfts, men att den bör angripas proaktivt och med en tydligare viljeinriktning i planen. Socialdemokraterna i Ängelholm anser att det ska stå
”Få unga och unga barnfamiljer att bosätta sig i kommunen” istället för
”locka”. Wiik, Per känner sig som pensionär påhoppad då de äldre konsumerar och betalar skatt som alla andra. Barnen betalar ingen skatt.

Kommunens kommentar: I utställningshandlingen har formuleringen locka
ändrats. Alla grupper bidrar till samhället på olika sätt. Texten om att vissa grupper
”kostar”, medan andra grupper ”bidrar” är rent samhällsekonomisk. Ur ett övergripande perspektiv så kostar både barn (genom behov av barnomsorg) och äldre (genom
behov av vård och hjälp) mer än personer i arbetsför ålder rent generellt.
En social balanserad kommun
Regionala tillväxtnämnden ser positivt på att kunna utveckla indikatorer för att konkretisera kommunens ambition för att skapa en socialt
balanserad kommun. En av de fem prioriterade ställningstagandena i
Skånes RUS är att utveckla morgondagens välfärdstjänster. Ängelholm
tar höjd för målet om ökad hälsa hos befolkningen med koppling till
Hälsostaden, vilket har bäring på översiktsplanen. Kultur- och fritidsnämnden ser gärna att begreppet socialt balanserad kommun får en mer
ingående beskrivning med tydliga exempel. Socialdemokraterna i Ängelholm anser att ordet kultur ska läggas till i socialt balanserad.
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Kommunens kommentar: Utställningshandlingen har kompletterats med arbete
med ökad hälsa hos befolkningen och Hälsostaden. Kapitlet om socialt balanserad
kommun har utvecklats.
Folkhälsa
Regionala tillväxtnämnden ser att det finns en folkhälsopolicy i kommunen, kopplingen till den kan klargöras. Centerpartiets kommunkrets
i Ängelholm vision är en god folkhälsa. Larsson, Marianne anser att
översiktsplanen innehåller kloka tankar om folkhälsa, men bevara Kronoskogen/Wegeholmskogen. Handikappföreningarnas Samarbetsråd
anser att det är viktigt verka för en bättre folkhälsa: fler rökfria utomhusmiljöer, behålla strövområden i staden, förbättrad tillgänglighet för
personer med funktionsnedsättningar, tillgängliga offentliga toaletter året
om, tillgängligheten till och på stranden.

Kommunens kommentar: En folkhälsoplan för 2014-2019 har nu antagits
politiskt. Utställningshandlingen har kompletterats med kontexten avseende den
fysiska planeringen från den. Tillgänglighet- och trygghetsaspekterna samt funktionshindrades behov beskrivs i översiktsplanen.
Jämställdhet en självklarhet
Regionala tillväxtnämnden och kultur- och fritidsnämnden anser det
är önskvärt att jämställdhet konkretetiseras med förslag på hur målsättningarna kan uppnås. EngelholmsPartiet vill att ordet makt byts mot
inflytande. Socialdemokraterna i Ängelholm anser att ordet makt ska
strykas. Wiik, Per framför att när det gäller jämställdhet är den första
meningen för generell, kvinnan har en biologisk klocka med snävare
intervall än mannens.

Kommunens kommentar: Utställningshandlingen har konkretiserats avseende
jämställdhet med förslag på hur målsättningarna kan uppnås. Ordet makt har bytts
ut mot inflytande.
Mångfald och tolerans
Regionala tillväxtnämnden ser att det finns en mångfaldsplan, kopplingen till den kan klargöras.

Kommunens kommentar: En mångfaldsplan för 2014-2017 har nu antagits
politiskt. Den avser kommunanställda på Ängelholms kommun och tas därför inte
med i översiktsplanen, förutom som en läshänvisning.
Barn-, ungdoms- och äldreperspektiv
Regionala tillväxtnämnden och kultur- och fritidsnämnden anser det
är önskvärt att de olika perspektiven, barn-, ungdoms- och äldreperspektiv konkretetiseras med förslag på hur målsättningarna kan uppnås. Kultur- och fritidsnämnden framför att barn och ungas behov bör ägnas
mer uppmärksamhet i framtida planering. Barnkonventionens betydelse
skulle kunna utvecklas. Resultat från folkhälsoenkäten och rapporten
Barn och Unga bör beaktas. Centerpartiets kommunkrets i Ängel-
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holm framför att skola, föreningsliv och näringsliv i nära samarbete ger
sysselsättning och möjligheter till framtida arbete för ungdomar.

Kommunens kommentar: Utställningshandlingen har kompletterats med
exempel på hur målsättningarna de olika perspektiven kan uppnås.
Generationsöverskridande mötesplatser
Regionala tillväxtnämnden anser att intentionen att skapa miljöer där
människor vill vistas och mötesplatser för alla går i linje för det flerkärniga Skåne. Kultur- och fritidsnämnden vill att kreativa rum skapas i
stadsmiljön, med avskilda områden för generationsöverskridande mötesplatser som gynnar lek och idrott, i nära anslutning till t ex stadsodling är
ett sätt att planera så att förutsättningar för en god hälsa stärks. Centerpartiets kommunkrets i Ängelholm anser att generationsöverskridande
mötesplatser är nödvändiga. Socialdemokraterna i Ängelholm anser
att lokala exempel ska kopplas till ordet sociotop. Barkåkra församling
framför att församlingen är i högsta grad en plats där olika generationer
kan mötas, en generationsöverskridande mötesplats.

Kommunens kommentar: Utställningshandlingen har i kapitlet om generationsöverskridande mötseplatser kompletterats med kreativa rum. Förklaringen till
ordet sociotop har reviderats med lokala exempel.
Trygghet och tillgänglighet
Centerpartiets kommunkrets i Ängelholms vision är ett samhälle med
trygghet och trivsel utan segregation. Handikappföreningarnas samarbetsråd anser att det är viktigt att öka framkomligheten för rörelsehindrade och räddningsfordon. Sylwan, Peter anser att det i översiktsplanen
uttrycks en viss oro för socioekonomisk segregation. Den delas av oss
som bor på landsbygden. Byar och bygder som inte utvecklas hamnar
snabbt i en nedåtgående socioekonomisk spiral.

Kommunens kommentar: Framkomligheten för rörelsehindrade behandlas
redan i kapitlet. Utställningshandlingen har kompletterats med framkomligheten för
räddningsfordon samt att det är viktigt att landsbygden ges möjlighet att utvecklas.
Demokratiaspekter i planeringen
Regionala tillväxtnämnden framför att det är lovvärt med ambitionen
om demokratiaspekter i planeringen. Kommunens förarbete gällande
framtagandet av översiktsplanen är föredömligt. Hansson, Per framför
att det måste inledas en dialogprocess med föreningslivet och den idéburna sektorn framöver. Alla ska vara delaktiga och kunna påverka. Demokratiaspekten måste tydliggöras i planprocessen.

Kommunens kommentar: Kapitlet och ställningstagande om att främja demokratisaspekter i planeringen bibehålls. Kommunen arbetar aktivt för att utveckla
medborgardialogerna.
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REKREATION FÖR LIVSKVALITET
Regionala tillväxtnämnden framför att Ängelholms resonemang går i
linje med strategierna för det flerkärniga Skåne. Region Skåne ser positivt på hur planförslaget behandlar och resonerar kring utvecklingen av
grönstrukturer samt att grön- och rekreationsområden lyfts fram som
viktiga för folkhälsan. Miljönämnden anser att det i denna strategi är det
svårt att förstå gränsdragningen mellan del 1 och del 2 om friluftliv och
naturmiljö. Strategin bör kompletteras med följande ställningstaganden:
Vandringslederna i kommunen bör utvecklas, öka tillgängligheten till
Rönne å och utveckla Kronoskogen som strövområde.

Kommunens kommentar: Del 1 utgör den strategiska delen av översiktsplanen
som visar på strategier inför framtiden. I del 2, kapitlen naturmiljö och friluftsliv,
beskrivs olika skyddsformer för dessa områden. Ställningstaganden om Rönne å
finns med i översiktsplanen. Där framgår att de blå strukturerna ska tas tillvara och
utvecklas och att kommunen ska verka för att tillvarata, tillgängliggöra och synliggöra
Rönne å i strategin om ”Utvecklingen av Ängelholms identitet”. Där framgår också
att vandringslederna ska utvecklas. I utställningshandlingen har strategin ”Rekreation för livskvalitet” kompletterats med ett kapitel om leder.
Kultur- och fritidsnämnden framför att kommunens gröna image kan
kompletteras med stadsodling. Föreningen Rädda Pyttebroområdet
framför att naturskyddsföreningen har föreslagit växthusområdet (kommunens gamla plantskola vid Pyttebroområdet) för stadsodling. Vi stöder
detta förslag.

Kommunens kommentar: Ett förslag till parkplan har tagits fram och den
innehåller riktlinjer för stadsnära odling. Växthusområdet har lagts till som grönområde i utställningshandlingen.
Värna värdefulla natur- och kulturområden
Nya moderaterna i Ängelholms kommunfullmäktigegrupp vill
skydda boendenära grönska. Moderaterna är även i vissa fall beredda att
bilda naturreservat på tätorts- och boendenära grönområden.

Kommunens kommentar: Ställningstagandet om att verka för att öka antalet
naturreserat i del 2, ”Naturmiljö” flyttas till del 1, ”Rekreation för livskvalitet”.
Gröna och blå stråk
EngelholmsPartiet anser att ordet stadslandskapet ska bytas ut mot
landskapet.

Kommunens kommentar: I utställningshandlingen har ordet stadslandskapet
byts ut mot landskapet.
Leder
Regionala tillväxtnämnden meddelar att Skåneleden ska blir ett ledsystem med internationell standard 2020. Ås till Ås leden går diagonalt i
Skåne och en utbyggnad i Ängelholms kommun, från Ausås till Strövels-
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torp vidare till Utvälinge, behövs. Helsingborgs stad framför att förslaget visas både Kattegattleden och föreslagen GC-väg utmed kusten.
En sådan kustnära förbindelse vore värdefull ur rekreationssynpunkt
från båda kommuner att få till stånd. Höganäs kommun framför att
det i våra kommuner finns höga rekreationsvärden längs cykel- och
vandringsleder. De bör ges möjlighet att utvecklas, t ex vandringsled
längs kuststräckan samt cykelväg Höganäs-Utvälinge-Ängelholm. Kultur- och fritidsförvaltningen finner vandringsleder angelägna. Nya
moderaterna i Ängelholms kommunfullmäktigegrupp vill ha fler
stigar såsom Möllestigen i Munka Ljungby, Höjarundan och Hälsostigen.
Socialdemokraterna i Ängelholm anser att kommunens vandrings- och
cykelleder ska beskrivas. Engelholms vandrarförening anser att rekreationsområdet väster om järnvägen även bör innehålla en förlängning av
våra vandringsleder.

Kommunens kommentar: Översiktsplanen nämner betydelsen av vandringsleder kortfattat och lederna redovisas på en karta i kartsystemet. I utställningshandlingen har kapitlet om leder utvecklats och getts en egen rubrik.
Gröna bostadskvarter och gaturum
Socialdemokraterna i Ängelholm vill att ett svenskt begrepp används
istället för pocket park. Skeldervikens byalag framför att det i Skälderviken-Pomonaområdet finns fler fina ströv- och skogsområden. När
det gäller framtida planering anser de att varje skola/förskola inte bör ha
längre än 300 m till ett naturområde som skolan kan kalla sitt.

Kommunens kommentar: I utställningshandlingen har begreppet pocket park
bytts ut mot fickpark. Ett förslag till grönstrukturplan har tagits fram för kommunen. Där behandlas avstånd mellan bostäder och grönområden. Av översiktsplanen
och grönstrukturplanen framgår att målet är att ett grönområde ska finnas inom 300
meter från bostaden (i centralorten och i de större tätorterna). Det följer Boverkets
rekommendationer. Något ytterligare ställningstagande om avstånd tas inte.
Varierat landskap
Salevid, Eva anser att begreppet landskap skulle diskuteras på bredden
och på djupet i översiktsplanen. En fördjupad landskapsanalys skulle tillföras dokumentet. Det saknas en begriplig beskrivning av hur Ängelholm
ingår i ett större landskapssammanhang. Översiktsplanen bör djupare
belysta för hur kommunen tar ställning och resonerar kring såväl riksintressen som andra kommunala intressen.

Kommunens kommentar: Landskapsanalysen från förra översiktsplanen finns
med i kartsystemet. Landskapsbildskydd tas upp i del 2 under rubriken ”Kulturmiljö”. I utställningshandlingen har resonemanget avseende riksintressen och avvägningen
mellan olika intressen utvecklats.
Biologisk mångfald
En åsikt framför att kommunen ska ta vara på djurlivet i skogen och på
stranden.
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Kommunens kommentar: Kapitlet om biologisk mångfald omfattar djur- och
växtriket. Översiktsplanen innehåller ett ställningstagande om att ge förutsättningar
för den biologisk mångfalden.
Kompensationsåtgärder
EngelholmsPartiet anser att grönstrukturplanen bör arbetas in i översiktsplanen och inte vara en hänvisning. De anser att följande ställningstagande bör läggas till: ”Ta fram en strategi för bevarande av grönområdena i tätorten”. Föreningen Rädda Pyttebroområdet och Stenholm, Karin framför att grönstrukturplanen som var på samråd var bra.
Det är sorgligt om Ängelholms kommun inte vågar ta ställning och ha en
bra grönstrukturplan. Barkåkra församling anser att befintliga grönområden som inte är planlagda bör bevaras. Inger, Ulf framför att grönstrukturplanen saknas i sin helhet.

Kommunens kommentar: En kontext av grönstrukturplanen finns med i
översiktsplanen. Om hela grönstrukturplanen tas med i översiktsplanen så blir den
alltför omfattande och detaljerad, därför kommer grönstrukturplanen utgöra ett separat styrdokument. Grönstrukturplanen omfattar grönområdena i kommunens större
tätorter. Grönstrukturplan har reviderats och är på förnyat samråd, för att sedan
kunna antas i samband med översiktsplanen. Översiktsplanen och grönstrukturplanen kommer gå hand i hand.
Miljönämnden framför att vid påverkan om grönområden genom
exploatering ska kompensationsåtgärder för grönområden vidtas. EngelholmsPartiet anser att en plan för kompensationsåtgärder ska tas fram.
Rohrmüller, Ursula undrar vem som fattar beslutet om kompensationsåtgärder, det kan bli ödesdigra natur- och miljökonsekvenser. Stenholm,
Karin framför att kompensationsåtgärder i praktiken ofta fungerar dåligt.

Kommunens kommentar: Ett ställningstagande och ett kapitel om balanseringsprinciper finns i översiktsplanen. Grönstrukturplanen har kompletterats med
en balanseringsprincip. Grönstrukturplanen med balanseringsprincipen är på förnyat
samråd, så att den kan tas upp för antagande i samband med översiktsplanen.
Järnvägsparken
Nya moderaterna i Ängelholms kommunfullmäktigegrupp Inger,
Ulf och Stenholm, Karin vill skydda Järnvägsparken mot bebyggelse.
Inger, Ulf anser att Järnvägsparken inte ska bebyggas. Stenholm, Karin
framför att finns också gröna remsor i stationsområdet som skulle kunna
ingå i ett grönt nät.

Kommunens kommentar: Järnvägsparken är redovisad som ett grönområde
i kartsystemet till översiktsplan. Den ingår i det planprogram som håller på att tas
fram för stationsområdet.
Kronoskogen
Socialdemokraterna i Ängelholm, Föreningen Rädda Pyttebroområdet, Inger, Ulf, Larsson, Marianne, Thulin, Eva och Wiik, Per
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framför att Kronoskogen är ett värdefullt naturområde.

Kommunens kommentar: I utställningshandlingen har utredningsområdet i
Kronoskogen tagits bort och ritats in som grönområde. Likaså utbyggnadsområdet
väster om järnvägen och söder om Råbockavägen.
Vegeholms strandskog
Larsson, Marianne och Thulin, Eva anser att Vegeholm strandskog
ska bevaras.

Kommunens kommentar: Vegeholms strandskog är redovisad som ett grönområde i kartsystemet till översiktsplan.
Ängelholm strandskog
Larsson, Marianne och Thulin, Eva anser att Ängelholms strandskog
ska bevaras.

Kommunens kommentar: Ängelholms strandskog är redovisad som ett grönområde i kartsystemet till översiktsplan.
Området vid Pytteleden
Socialdemokraterna i Ängelholm vill att området runt Pytteleden ska
läggas till som värdefullt naturområde.

Kommunens kommentar: Danielslundsparken och området vid växthusen har
lagts till som grönområden i utställningshandlingen av översiktsplanen och i grönstrukturplanen.
Nybroskogen
Nya Moderaterna i Ängelholms kommunfullmäktigegrupp vill
förverkliga Treklöverns förslag om köp och bildande av naturreservat på
Nybroskogen snarast. Wiik, Per framför att Nybroskogen är värdefull.

Kommunens kommentar: I utställningshandlingen har utredningsområdet i
Nybroskogen tagits bort och ritas in som grönområde.
Valhallskogen
Skeldervikens byalag anser att de grönområden som ska bevaras bör
anges i översiktsplanen. Valhallskogen är ett sådant område. Valhallskonsortiet saknar en konstruktiv dialog med kommunen om skogsbruksfastigheten Valhall 6:1. De menar att samhällsnyttan med vård och
omsorg och/eller senior/äldreboende på fastigheten vida överstiger dess
nackdelar.

Kommunens kommentar: Valhallsskogen är redovisad som ett grönområde
i kartsystemet till översiktsplan. Vilka grönområden som avses bevaras respektive
kompenseras redovisas i grönstrukturplanen, som är på förnyat samråd innan den tas
upp för antagande i samband med översiktsplanen. Norra delen av Valhallskogen har
i utställningshandlingen lagts till som utredningsområde för bostäder.
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Mellan Skepparkroken och Skälderviken
Andersson, Jan och Ohlsson, Gisela framför att det område som ligger i deras intresse är mellan Skepparkroken och Skälderviken och Valhall
Park. Dessa områden är inte klart beskrivna, på karta är de vita områden.
I översiktsplan 2004 var de markerade med en grön pil.

Kommunens kommentar: Utställningshandlingen har kompletterats med en
karta över gröna kilar.
Mellan Björkhagen och Skepparkroken
Korsell, Gunnar framför att i FÖP Barkåkra står att den gröna kilen
mellan Björkhagen och Skepparkroken ska bevaras. Vad menas med att
utveckla och förstärka kilen? I ÖP 2035 föreslås nya bebyggelseområden
norr om Björkhagen och Skepparkroken, där den befintliga kilen förstärks och breddas. Det är bra, är det vad som avses med utveckling och
förstärkning? Det finns ett starkt stöd från de boende att bevara kilen och
vi står bakom de skäl som kommunen anger som grund för sitt ställningstagande.

Kommunens kommentar: Utställningshandlingen har kompletterats med en
karta över gröna kilar.
Vejbystrands hamnområde
Thörn, Anders anser att Vejbystrands hamnområde, betecknat som
grönområde, är av största vikt att bevara. Inför planarbetet med Vejbystrands hamnområde är det viktigt att tänka långsiktigt gällande husbilar
och varsam exploatering. Kommunen bör slå vakt om KVS-skogen.
Långbensbacken för bevaras för kommande generationer.

Kommunens kommentar: Planläggning pågår vid Vejbystrands hamnområde.
Synpunkterna berör inte översiktsplan, utan detaljplanen. KVS-skogen är redovisad
som ett grönområde i kartsystemet till översiktsplan. Långbensbacken är utpekad som
grönområde både i grönstrukturplanen och översiktsplanen.
EN SÄKER KOMMUN
Socialdemokraterna i Ängelholm anser att rutan med ”Läs mer” ska
kompletteras med att erosionsutredning kring Rönne å krävs.

Kommunens kommentar: En erosionsutredning för Rönne å har genomförts.
Utredningen avråder inte från byggnation i några områden p g a erosion, men tar
upp att risker för erosion ska beaktas vid planering av nya bebyggelseområden. Detta
redovisas i del 2, i kapitlet ”Riskfaktorer”. Översiktsplanen innehåller också ett
ställningstagande om att riskfaktorer och följder av klimatförändringar ska beaktas i
den fysiska planeringen. Ställningstagandet har i utställningshandlingen flyttats till del
1, tillsammans med övriga ställningstaganden i del 2.
Ett säkert byggande
SMHI framför att kommunen bör vara mycket restriktiv med ny bebyggelse i översvämningskänsliga områden. Förändrade översvämningsrisker
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i framtida klimat bör även beaktas. EngelholmsPartiet anser att översiktsplanen bör innehålla en bättre balans mellan bebyggelse/säkerhet/
skyddsavstånd. Rohrmüller, Ursula framför att om det finns minsta risk
för återkommande översvämning i ett planerat område ska man avstå.

Kommunens kommentar: Strategin ”En säker kommun” innehåller höjdnivåer för bebyggelse från förvaltningsplanen för stranden, som är antagen av kommunfullmäktige. Översiktsplanen innehåller också ett ställningstagande om att minimera bl a
översvämningsrisker. I del 2, i kapitlet ”Riskfaktorer”, finns ett ställningstagande om
att beakta riskfaktorer och följder av klimatförändringar i den fysiska planeringen.
Det har i utställningshandlingen flyttats till del 1. Översiktsplanen har kompletterats
med en karta för höjd havsnivå.
En robust infrastruktur
Räddningstjänsten godkänner planen under förutsättning att nationella
regler för riskavstånd vid byggnation nära järnväg ska beaktas, alternativt
att en riskanalys tas fram. EngelholmsPartiet anser att texten ska kompletteras med en plan för vattenavrinning ska tas fram.

Kommunens kommentar: Utställningshandlingen har kompletterats avseende
riskavstånd vid byggnation, i del 2 under ”Riskfaktorer”. Kommunen tar inte i översiktsplanen ställning till om en plan för vattenavrinning bör tas fram.
Beredskap för oförutsedda händelser
Räddningstjänsten SKNV anser att det är viktigt att ha en strategi för
bebyggelseplanering intill farligt gods-leder, eftersom det inte finns några
tydliga nationella riktlinjer för detta område. Räddningstjänsten SKNV är
en naturlig deltagare i ett sådant arbete.

Kommunens kommentar: Kommunen tar inte i översiktsplanen ställning till
om en strategi för bebyggelseplanering bör tas fram.
Förebygga stranderosion
EngelholmsPartiet framför att översiktsplanen inte innehåller några
tydliga riktlinjer för förhindrande stranderosion.

Kommunens kommentar: Förebyggande åtgärder för stranderosion finns beskrivna i ”Förvaltningsplan för stranden” med tillhörande åtgärdsplan. En beredning
har tagit fram en strategi ett långsiktigt skydd av Ängelholms havsbad.
Klimatanpassning
Regionala tillväxtnämnden framför att planering för klimatneutralitet
går i linje med RUS:en. Regionen vill lyfta frågan om värmebölja. SMHI
poängterar att vid planering av samhället bör hänsyn tas till det framtida
klimatet. Miljönämnden anser att ytterligare en aspekt som bör nämnas
är behovet för att bygga för att minska behovet av kyla vid ett varmare
klimat. Dagvattenhanteringen bör tas med i avsnittet om klimatanpassning. Centerpartiets kommunkrets i Ängelholm anser att ökad mängd
dagvatten måste tidigt tas med i beräkningen vid nybyggnation.
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Kommunens kommentar: Värmebölja och dagvattenhantering behandlas i
kapitlet om klimatanpassning. I del 2, i kapitlet ”Riskfaktorer”, finns ett ställningstagande om att beakta följder av klimatförändringar i den fysiska planeringen. Det är
i utställningshandlingen flyttat till del 1.
Rekommendation för planering
Länsstyrelsen Skåne anser att översiktsplanen ger viss vägledning
genom ställningstaganden i form att riktlinjer om vilka marknivåer som
är lämpliga att bebygga. Byggnadsnämnden anser att översiktsplan
bör redovisa hur erosion och översvämning ska hanteras samt vilka
åtgärder som krävs. Miljönämnden anser att det är mycket bra att det
görs ställningstaganden för säkert byggande både vad gäller höjder och
avstånd från strandlinjen. För att tydliggöra är det bra om det förtydligas
med vilken vegetationslinje som åsyftas. Översiktsplanen bör kompletteras med följande ställningstaganden: ”Ny bebyggelse ska inte lokaliseras
närmare än 100 m från vegetationslinjen plus det befintliga klitterlandskapets bredd” samt ”Ny bebyggelse ska lokaliseras och utföras med hänsyn
till risk för översvämning, erosion, ras och skred”. EngelholmsPartiet
undrar om måttangivelserna stämmer med verkligheten. Hur långt upp
i staden begränsas byggnation? Martholm, Lena och Runar undrar
varför kommunen krånglar till det med olika nivåer för byggnation?
Rohrmüller, Ursula anser att det är oansvarigt att tillåta mer bebyggelse
i Havsbaden med översvämningsrisken och undrar om det inte finns det
någon proaktiv plan för att rusta stranden mot stormar för Vejbystrand,
Magnarp och Björkhagen. Thulin, Eva anser att det är svårt att ha två
nivåer för stigande havsnivåer. Ha bara 4 m över havet som riktlinje.

Kommunens kommentar: Av översiktsplan 2035 framgår att framtagna
riktlinjer avseende höjdnivåer för bebyggelse ska följas. Höjdnivåerna är riktlinjer, beslutade av kommunfullmäktige, som ska användas vid planeringen. Översiktsplanen
innehåller ställningstagande om att minimera risker för erosion, ras, skred och översvämningar i denna strategi och ett ställningstagande om att riskfaktorer och följder
av klimatförändringar ska beaktas i den fysiska planeringen. Utställningshandlingen
har kompletterats med en karta över höjd havsnivå på 1meter vid år 2100.

					

BALANS MELLAN STAD OCH LAND
Ett sprudlande stadsliv
Wiik, Per ser att det står liv och rörelse dygnet runt gällande stadslivet.
Behöver inte folk vila och eftertanke?

Kommunens kommentar: Med liv och rörelse dygnet runt åsyftas att det ska
vistas människor i bebyggelseområdena olika tider på dygnet, så att bostadsområden
inte står helt tomma dagtid när många arbetar. Det kan ske genom att det finns en
kombination av boende, handel, verksamhet, service och kultur som skapar mötesplatser för såväl boende som besökare. Mötesplatserna kan t ex utgöras av restauranger,
uteserveringar, torghandel eller kultur- och fritidsaktiviteter.
Större tätorter som serviceorter
EngelholmsPartiet anser att tätorterna utanför staden bör inbegripas i
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översiktsplanen. De till att ställningstagandet ”Stärka de större tätorterna
i kommunen som serviceorter” ändras till ”Stärka de större tätorterna
som boende- och serviceorter”.

Kommunens kommentar: Hela kommunen ingår i översiktsplanen. De större
tätorterna anges som serviceorter i strategin ”Balans mellan stad och land”. Tanken
i översiktsplanen är att det ska vara möjligt att bo och verka i hela kommunen, men
att de större tätorterna ska utgöra serviceorter.
Levande landsbygd
Regionmuseet Kristianstad undrar vilka styrkor och utvecklingsmöjligheter kommunen ser på landsbygden? EngelholmsPartiet anser att
tankarna kring landsbygden inte framgår tydligt och att det inte är tillräckligt tydligt hur kommunen ska arbeta för en levande landsbygd. Hansson, Per anser att det i översiktsplanen är det inte tydligt att det inryms
en vision över den framtida utvecklingen, den sociala utvecklingen, för
hela kommunen. Skuggan över lands- och skogsbygd blir allt längre.
En bredare redovisning av kommunen måste göras, med bl a namn och
kartor över samtliga orter och byar i vår kommun. Ängelholms kommun
ska vara en socialt sammanhållen kommun och vi måste arbeta för goda
sociala levnadsförhållanden och en god långsiktig livsmiljö för alla kommunens invånare och kommande generationer. Då vår kommun består av
80 % landsbygd måste större vikt läggas på den. Det bor dock 8-10 000
invånare där. Vi skapar en urbanisering som ingen vill ha. Det måste finnas en god kommunal service och kvalitet i hela kommunen. RosenörnLehn, Fritz framför att översiktsplanen på ett föredömligt sätt betonar
betydelsen av en fortsatt utveckling av landsbygden. Rosenörn-Lehn,
Fritz föreslår att Ängelholm ser över handläggningen av ärenden som rör
utvecklingen av landsbygden för att säkra att den sker utifrån kommunens övergripande mål om en levande landsbygd. Kommunens inställning
och handläggning i varje enskilt ärende som gäller landsbygden är en
avgörande faktor för en fortsatt gynnsam utveckling i enlighet med översiktsplanens intentioner. Sylwan, Peter anser att översiktsplanen präglas
av en positiv grundsyn på landsbygden och landsbygdsboende. Sylwan,
Peter anser att det bör finnas en särskild enhet inom kommunen med
uppdrag att ta vara på och utveckla lands- och glesbygdens värden. Det
krävs att den kommunala förvaltningskulturen i sin helhet samt den praktiska tillämpningen och tolkningen präglas av samma positiva grundsyn.
Sylwan, Peter framför att den omfattande pendlingen till och från kommunen genom ett levande och läkande landskap ger begreppet hälsostaden ett djupare perspektiv - som mycket väl kan förskjutas om landskapet
förfulas. Människans förmåga till kreativa, innovativa och rörliga tankar
är starkt kopplade till att kroppen rör sig i ett levande landskap och en
levande landsbygd. Allt som landsbygden kan bidra med till kommunens
själ bygger på att det bor, lever och verkar ett stort antal människor på
landsbygden. Mattiasson, Nilla framför att Ausås inte är någon stor by,
men aktiv. I planen nämns Ausås bara i ett kort stycke om kulturmiljön.
En levande landsbygd med aktiva lantbruk, småföretagande och boende
är en stark framtid!
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Kommunens kommentar: Nästan all text i översiktsplanen gäller för hela
kommunen, d v s både tätorter och landsbygden. Detsamma gäller för de flesta av
ställningstagandena. Strategin om ”Balans mellan stad och land” och ställningstagandena om landsbygd har i utställningshandlingen utvecklats. Handläggning av ärenden
i landsbygden i kommunen är en fråga som inte tas i översiksplan, utan får behandlas
på annat sätt. För att byarna i kommunen ska kunna ses på kartan har inzoomningsnivån förbättrats i utställningshandlingen.
Bebyggelse på landsbygden
Byggnadsnämnden anser att översiktsplan ger ett svagt stöd vid ny
detaljplanering och vid bygglovshandläggning utanför detaljplanelagt
område. EngelholmsPartiet anser att en åtgärd för att skapa en levande
landsbygd är nybyggnation i solitära lägen. Rosenörn-Lehn, Fritz föreslår att skrivningen om ny bebyggelse bör undvikas i solitära lägen tas
bort. Sylwan, Peter konstaterar att översiktsplanen är restriktiv i förhållande till nybyggen på landsbygden i solitära lägen. Det är långt ifrån en
självklar hållning. En översiktsplan bör mycket tydligare ta tillvara på alla
de möjligheter som finns för att underlätta för människor som vill bo och
bygga på landsbygden, också i solitära lägen.

Kommunens kommentar: Texten om bebyggelse på landsbygden har tagits fram
av f d stadsarkitektkontoret. Anledningen till att bebyggelse i solitära lägen föreslås
undvikas är hållbarhetsperspektivet. Utspridd bebyggelse medför behov av ny infrastruktur och service, samtidigt som den splittrar landskapet. I utställningshandlingen
har förslaget om bebyggelse i solitära lägen ändrats till att tillkommande bebyggelse på
landsbygden samt i mindre orter i första hand ska lokaliseras vid befintliga mindre
samhällen och i andra hand ska lokaliseras i direkt anslutning till befintlig bostadsbebyggelse.
Infrastruktur på landsbygden
Rosenörn-Lehn, Fritz föreslår att Ängelholm påskyndar den digitala
utvecklingen av infrastrukturen, att Ängelholms kommun i samråd med
Skånetrafiken ser till att skolskjutsar linjeläggs, att kommunen bör utreda
tätare närtrafik, att kommunen bör medverka till begränsningar av tung
genomfartstrafik från Europaväg till Europaväg genom småbyar. Sylwan,
Peter framför att många av kommunens småorter ligger på rimligt cykelavstånd till en busshållplats eller tågstation. Det är av stor betydelse för
landskapets liv att bil- och cykelvägar samt pendeltrafik med buss och tåg
fungerar. Likväl snabba uppkopplingar med Internet.

Kommunens kommentar: Arbete för att nå de uppsatta målen gällande
bredband pågår. Ängelholms kommun arbetar aktivt för att linjelägga skolskjutsar
i samverkan med Trafikverket och Skånetrafiken, även på andra tider är skoltid.
Kollektivtrafiken är behovsstyrd. Kommunen kan inte begränsa den tunga trafiken
på Trafikverkets vägar. Cykelvägar mellan kommunens större tätorter och till större
målpunkter prioriteras i första hand, i enlighet med kommunens cykelplan.
Den lokala historien
Hansson, Per framför att alla ska känna till sin bygds historia.
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Balans mellan stad och land
Regionmuseet Kristianstad framför att balans mellan stad och land
nämns, men det framgår inte på vilket sätt samverkan ska göras. Rosenörn-Lehn, Fritz föreslår: att Ängelholm ser över handläggningen av
ärenden som rör utvecklingen av landsbygden för att säkra att den sker
utifrån kommunens övergripande mål om balans mellan stad och land.
Sylwan, Peter anser att analys och ställningstagande kring förhållande
mellan stad och land är ofullständiga eller saknas.

Kommunens kommentar: I utställningshandlingen har kapitlen om landsbygden och ställningstaganden om landsbygden samt dess betydelse kompletterats.
Utveckling av Vege-området
Höganäs kommun ser positivt på en vitalisering av Vege-projektet med
fortsatt och utökat samarbete tillsammans med Ängelholm och Helsingborg. Trafikverket framför att en samplanering bör göras för bebyggelse
i Vege och utredning om tågstopp Vege. Det bör utredas om det ger
tillräckligt stor resandeunderlag och om tillräcklig servicenivå kan uppnås.

Kommunens kommentar: En ändring av översiktsplan pågår tillsammans med
Helsingborgs Stad och Höganäs kommun. Den planerade tågstationen i VEGE är
inte belägen i Ängelholms kommun. Eventuella utredningar kommer göras i projektet
för den ändrade översiktsplanen för Vege.

				

EN ARENA FÖR NÄRINGSLIVET
Larsson, Marianne och Rohrmüller, Ursula anser att näringslivet får
allt för stor plats i översiktsplanen.

Kommunens kommentar: Alla olika grupper i samhället har getts möjlighet
att vara aktiva under processen med framtagandet av översiktsplanen. I översiktsplanen redovisas kommunens viljeinriktning och vision över den framtida utvecklingen.
Näringslivet utgör en viktig del av kommunen.
EngelholmsPartiet vill att ställningstagandet ”Samverka genom familjen Helsingborg för att stärka näringslivet” ändras till ”Samverka inom
SKNV....”.

Kommunens kommentar: Samverkan mellan kommunerna gällande näringslivet sker inom familjen Helsingborg.
Hållbar tillväxt
Wiik, Per anser att näringslivet får frikort. Lite krav kan ställas med hänsyn till uthålligt samhälle och nytta för samhället.

Kommunens kommentar: Ängelholms kommun arbetar för att främja en hållbar tillväxt. I kapitlet ”Hållbar tillväxt” beskrivs hur det arbetet kan utvecklas.
ESS och MAX IV
EngelholmsPartiet anser att den specifika nyttan för Ängelholm inte
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påvisas. Larsson, Marianne och Thulin, Eva anser att ESS och MAX
IV inte hör hemma i översiktsplanen.

Kommunens kommentar: Framtiden kommer utvisa vilken nytta ESS och
MAX IV kommer få på Ängelholms kommun. Enligt de utredningar som genomförts av Region Skåne kommer dock kommunerna i regionen dra nytta av anläggningen, på olika sätt. De förväntade spin-offeffekterna redovisas i översiktsplanen.
Mark för näringslivet
Helsingborgs stad konstaterar att verksamhetsytor pekas ut även i
perifera lägen. Det är viktigt att Ängelholm lokaliserar verksamhetsområden så att de kan försörjas med god kollektivtrafik. Åstorps kommun
ser att ett större utbyggnadsområde utmed motorvägen vid trafikplats
Åstorp finns markerat. Det är av stor vikt att påpeka att en sådan etablering skulle ha stor påverkan på Åstorps kommun ur flera aspekter, vilket
ställer höga krav på en god mellankommunal samverkan. I områdets absoluta närhet finns dels Humlebäcken samt bostadsbebyggelse öster om
motorvägen. Åstorps kommun önskar också att det till granskningsversionen förtydligas kring verksamhetsområdets lokalisering, innehåll och
omgivningspåverkan. Nya moderaterna i Ängelholms kommunfullmäktigegrupp framför att kommunen behöver ha detaljplanelagd mark
för verksamheter för att företag enkelt och snabbt ska kunna etablera sig i
Ängelholm. Arbetet med strategiska markförvärv får inte avstanna. LRF
kommungrupp i Ängelholm anser att mark som lämpar sig för livsmedelsproduktion, t ex Strövelstorp, Varalöv och Humlarpsområdet, inte
ska bebyggas. Tåstarp LRF ser att verksamhetsetableringar är planerade
på åkermark, t ex vid Hjärnarp och utmed motorvägen. Thulin, Eva
framför att beslut om Tvärbanan togs utan kännedom om vår kulturmiljö. Tvärbanan bör flyttas.

Kommunens kommentar: De planerade verksamhetsområdena i planen kan
utgöra underlag för kollektivtrafik, befintlig eller framtida. Kommunen väljer att inte
klargöra innehåll och omgivningspåverkan i planerade verksamhetsområden i översiktsplanen. Detaljplanelagd mark för verksamheter finns och arbetet med att göra
strategiska markförvärv pågår kontinuerligt. Kommunen behöver mark för verksamheter nära de större tätorterna, för att kommunen ska kunna utvecklas och nya
företag ska kunna etableras. Närheten till tätorter med buss eller tåg samt gång- och
cykelvägar möjliggör arbetspendling med kollektivtrafik. Planerade verksamhetsområden kvarstår därför.
Skapa förutsättningar för ett mångsidigt näringsliv
Regionala tillväxtnämnden anser att det är positivt att kommunen vill
satsa på prioriterade näringar. EngelholmsPartiet anser att översiktsplanen inte bör värdera olika arbetsmöjligheter.

Kommunens kommentar: Av översiktsplanen framgår att kommunen ska
skapa förutsättningar för ett mångsidigt näringsliv. Prioriteringen av näringslivsområden är gjord genom Kraftsamling Ängelholm och av Ängelholms Näringsliv. Den
har i utställningshandlingen tagits bort.
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Barn- och utbildningsnämnden vill att texten kompletteras med att
främja samverkan mellan utbildning och näringsliv samt att verka för
attraktiva mötes- och konferensanläggningar. Handikappföreningarnas
Samarbetsråd efterfrågar möjlighet för funktionshindrade att öppna
eget.

Kommunens kommentar: Utställningshandlingen har kompletterats med barnoch utbildningsnämndens förslag. Ängelholms Näringsliv är en stödjande part för att
starta eget, det är inte en fråga för översiktsplanen.
Entreprenörskap ger tillväxt
Regionala tillväxtnämnden anser att de kulturella och kreativa näringarna är viktiga för den regionala och lokala utvecklingen samt för Skånes
hållbara tillväxt. EngelholmsPartiet undrar om texten om kreativa klassen bör förekomma i översiktsplan. Larsson, Marianne och Rohrmüller, Ursula undrar om det är det ett skämt med den kreativa klassen?

Kommunens kommentar: Den kreativa klassen är ett begrepp som används i
bl a näringslivs-, planerings- och utvecklingssammanhang. Att det finns utrymme för
kreativitet och entreprenörskap är viktigt både för kommunen och regionen.
Tillgänglig handel
Regionala tillväxtnämnden anser att planförslaget tar tydlig ställning
mot externa köpcenter, vilket är positivt bl a ur miljö- och folkhälsoperspektiv. Trafikverket ifrågasätter den föreslagna utbyggnaden av handel
i externa lägen och i verksamhetsområden. Centernpartiets kommunkrets i Ängelholm ser att handelsområdet i Varalöv inte finns med
på kartan. Socialdemokraterna i Ängelholm framför att Midgården ska
skrivas efter handelsområdet i meningen där Brännborns Center ingår.

Kommunens kommentar: I utställningshandlingen har Varaläv ritats in som
ett handelsområde på kartan samt ett ställningstagande om att inga nya externhandelsområden ska etableras har lagts till. Handelsområdet Brännborns Center har
ändrats till namnet Midgård.
Stärka besöksnäringen
Regionala tillväxtnämnden vill rekommendera kommunen att lyfta
fram möjligheterna att etablera och utöka näringar som boende, platser
för förtäring etc i rekreationsområden och vandringsleder. Efterfrågan
på natur- och kulturturism ökar kraftigt i Sverige. Centerpartiets kommunkrets i Ängelholm efterfrågar att en mer genomtänkt profilering
främjar turism och friluftsliv. Socialdemokraterna i Ängelholm anser
att texten om att besöksnäringen ska utvecklas snabbare än på riksnivå
ska tas bort. Wall, Magnus anser att kommunen ska ta hänsyn till
stranden när det gäller generering av intäkter. Enligt en beräkning från
Villaägarföreningen 2014 är värdet ca 500-800 mkr/år. Strandens potential och betydelse bör betonas.

Kommunens kommentar: I utställningshandlingen har kapitlet om besöksSAMRÅDSREDOGÖRELSE ÖVERSIKTSPLAN 2035
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näringen utvecklas. Målet för besöksnäringen kommer från Ängelholms destinationsstrategi. Målet om att besöksnäringen ska utvecklas snabbare än på riksnivå
har i utställningsskedet tagits bort från översiktsplanen. En bedömning av intäkter
genomförs inte inom ramen för översiktsplanen.
Jord- och skogsbruk
Regionala tillväxtnämnden anser att översiktsplanen skulle kunna
kompletteras med resonemang om betydelsen av jordbruket och livsmedelsproduktionen. Regionmuseet Kristianstad anser att de areella
näringarna bara nämns i ställningstagandet att länsstyrelsen bör se över
klassningen av jordbruksmark. Tani, Helena ser till sin bestörtning att
jordbruket inte nämns i översiktsplanen.

Kommunens kommentar: Jordbruket beskrivs på flera ställen i översiktsplanen
bl a i del 1 under strategin ”Balans mellan stad och land” och ”En arena för näringslivet” och i del 2 i kapitlet ”Areella näringar”. Betydelsen av livsmedelsproduktion
lyfts både i strategin ”Balans mellan stad och land” och i strategin ”En arena för
näringslivet”.

					

UTVECKLING AV ÄNGELHOLMS IDENTITET
Föreningen Rädda Pyttebroområdet anser att de viktigaste grönområdena bör nämnas i identiteten. Brandborn, Jan anser att i ansnittet om
”Utvecklingen av Ängelholms identitet” bör det fantastiska kommunikationsläget i Ängelholms beskrivas, som är extremt bra i jämförelse med
andra kommuner. Genom flygplatsen har man tillgång till bra flygförbindelser och genom en snabb tågförbindelse till Kastrup har Ängelholm
tillgång till stora delar av världen. Vad avser väg- och järnvägstrafik så
har Ängelholm ett mycket bra läge med motorväg och dubbelspår till
Malmö/Köpenhamn och Göteborg. Det innebär ett bekvämt pendlingsavstånd mellan Ängelholm och orter såsom Helsingborg, Halmstad
m fl samt även arbetsmarknadsregionen Malmö/Köpenhamn. En annan
rubrik, ”Närhet till omvärlden”, föreslås samt texten i ett koncentrat av
ovanstående faktabeskrivning.

Kommunens kommentar: Strategin om utvecklingen av Ängelholms identitet
härrör från resultatet från det första steget i arbetet med att ta fram översiktsplanen, som handlade om att fånga Ängelholm själ. Grönområden beskrivs i strategin
”Rekreation för livskvalitet”. Infrastruktur beskrivs i strategin ”En hållbar infrastruktur”.
Tillvarata havet, kusten och åarna
Havet och kusten
Centerpartiets kommunkrets i Ängelholm vill öka tillgängligheten till
havet. Strandskyddet ska respekteras, men inte omöjliggöra satsningar på
café- och restaurangverksamhet. Visionen är ett Ängelholm med livskvalitet för permanentboende och attraktivitet för turister. Sylwan, Peter
framför att få saker spelar större roll för stadens och kommunens själ och
identitet som det vatten som till slut hamnar i Skälderviken. Det betyder
också att den landsbygd och vad som händer i skog- och jordbruk har en
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avgörande betydelse för vad för slags identitet som vattnet till slut bidrar
till. Översiktsplanen saknar konkreta förslag till hur Skälderviken ska bli
en frisk och levande havsvik. Wiik, Per undrar vad menas med att Skäldervikens hamn ska stärkas mot Råbocka.

Kommunens kommentar: Av översiktsplanen framgår att kustområdet kan
förstärkas genom nya funktioner och målpunkter för att stärka den kustrelaterade
fritidsaktivitet som locka besökare året om. Där framgår även att det är viktigt att
havet är rent och att kommunen ska värna havet. I del 2, i kapitlet ”Miljöfaktorer”,
beskrivs kustvattnet. Där finns ett ställningstagande om att verka för en god vattenkvalitet. Texten gällande att stärka Skäldervikens hamn mot Råbocka avser turismoch destinationsutveckling.
Åarna
Centerpartiets kommunkrets i Ängelholm vill öka tillgängligheten till
Rönne å och havet. Strandskyddet ska respekteras, men inte omöjliggöra
satsningar på café- och restaurangverksamhet. Visionen är ett Ängelholm med livskvalitet för permanentboende och attraktivitet för turister.
Nya moderaterna i Ängelholms kommunfullmäktigegrupp anser
att åarna måste värnas och utnyttjas bättre. Tillgängligheten för allmänheten ska öka. Översiktsplanen ska ha ett långsiktigt mål om att skapa
å-promenader/cykelstigar på båda sidor av Rönne å längs hela vägen från
Gåsahalsen till havet. Kommunen ska utnyttja varje tillfälle att skaffa sig
rådighet över mark längs ån. Sylwan, Peter framför att få saker spelar
större roll för stadens och kommunens själ och identitet som det vatten
vilket rinner genom stad och land och till slut hamnar i Skälderviken. Det
betyder också att den landsbygd och vad som händer i skog- och jordbruket har en avgörande betydelse för vad för slags identitet som vattnet till slut bidrar till. Översiktsplanen saknar konkreta förslag till hur
landskapets vattendrag ska bli de klara och friska vattendrag de en gång
var.

Kommunens kommentar: Av texten framgår att kommunen ska verka för
att utveckla tillgängligheten till Rönne å genom att skapa goda vistelsemiljöer för
allmänheten, t ex genom gångstråk eller mötesplatser. Där beskrivs även det pågående
projektet kring Rönne å. I del 2, i kapitlet ”Miljöfaktorer”, beskrivs ytvatten såsom
Rönne å. Där beskrivs även miljökvalitetsnormer för vatten, som i utställningshandlingen har utvecklats med hur de kan uppnås. I översiktsplanen finns också ett
ställningstagande om att verka för en god vattenanvändning. Ställningstagandena har
i utställningshandlingen flyttats till del 1.
Koppling mellan hav och stad
Wiik, Per anser att projektet staden till havet är en missriktad dröm, som
inte är allmänhetens. Det står att målet är att alla som bor i Ängelholm
ska uppleva närheten till havet, nej tack.

Kommunens kommentar: Utställningshandlingen har ändrats till att kommunen ska arbeta för att förtydliga stadens närhet till havet, dock inte i projektform.
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Livskvalitet i fokus
Socialdemokraterna i Ängelholm anser att kommunal service ska läggas till i stycket om livskvalitet.

Kommunens kommentar: Stycket kompletteras med kommunal service.

GENOMFÖRANDE
-
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ÖVERSIKTSPLAN DEL 2		
SKYDD AV OMRÅDEN

		

Riksintressen
Miljönämnden anser att den första delen om riksintressen kan lyftas in i
de andra delarna som faktaruta.

Kommunens kommentar: Kapitlet finns för att förtydliga vad ett riksintresse
respektive allmänna intressen är samt för att klargöra kommunens synpunkter på
dessa.
Hanteringen av riksintressen
Länsstyrelsen Skåne framför att kommunen är skyldig att redovisa riksintressenas avgränsning med tillräcklig beskrivning, vilket inte uppfylls.
Det är i översiktsplanen kommunen gör avvägningen av sina riksintressen. Kommunen kan inte i översiktsplanen ge länsstyrelsen i uppdrag att
se över riksintresse friluftsliv. Byggnadsnämnden anser att kommunen
måste ta ställning och föra ett resonemang kring riksintressen avseende
omfattning, värden, beskrivning, avgränsning och prioritering m m.
Rohrmüller, Ursula meddelar att här framförs att intressen kan begränsas om de inte längre stämmer överens med verkligheten. Verkligheten
för vem? Upplevelser är individuella och kan inte värderas. Rohrmüller,
Ursula anser att alla områden som ligger under riksintressen ska bevaras
och fler områden ska få skydd.

Kommunens kommentar: I utställningshandlingen har kapitlet om riksintressen reviderats. Det har utvecklats avseende hanteringen av riksintressen och avvägning
mellan olika intressen. Texten om att länsstyrelsen bör se över riksintressena har
tagits bort.
						

NATURMILJÖ

Naturreservat
Miljönämnden framför att det i Ängelholm numera finns tre naturreservat, eftersom reservatet Hålebäcksröd är bildat. Nya moderaterna i
Ängelholms kommunfullmäktigegrupp anser att Nybroskogen bör bli
ett naturreservat. Socialdemokraterna i Ängelholm och Larsson, Marianne föreslår att Kronoskogen blir ett naturreservat. Larsson, Marianne
anser att även Wegeholmskogen ska bli ett naturreservat.

Kommunens kommentar: Utställningshandlingen har kompletterats med det
nya naturreservatet Hålebäcksröd. Översiktsplanen har kompletterats med att Kronoskogen i framtiden bör bli ett naturreservat. Nybroskogen och Vegeholmskogen kan
vid behov skyddas på annat sätt.
Djur-, växt- och biotopskydd
Martholm, Lena och Runar och Rohrmüller, Ursula anser att en
karta över djur-, växt- och biotopskydd självklart ska finnas med.

Kommunens kommentar: En karta över djur- och växtskydd finns redan i
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översiksplanen. Utställningshandlingen har kompletterats med en karta över skogliga
biotopskydd.
Nationella särskilt värdefulla vatten
Miljönämnden framför att tjockskalig målarmussla har hittats i Rönneås
huvudfåra, Rössjöholmsån och Kägleån. Flodpärlmussla har hittats i Rössjöholmsån, vilket bör nämnas.

Kommunens kommentar: Utställningshandlingen har kompletterats gällande
fynden av musslorna.
Ekologiskt särskilt känsliga områden
Martholm, Lena och Runar anser att det som sägs om ekologiska områden även bör gälla Vejby 125:3 och 15:20.

Kommunens kommentar: Ekologiskt särskilda områden omfattas av 3 kap
3§ miljöbalken. Ekologiskt särskilt känsliga områden pekas ut av länsstyrelsen.
Strandskydd
Miljönämnden framför att det ofta finns en konflikt mellan att bebygga
strandnära områden och rätten till allemansrättslig mark. Här har kommunen inte gjort något ställningstagande. Räddningstjänsten meddelar
att planen godkänns under förutsättning att länsstyrelsens riktlinje för
strandnära byggnation efterlevs. Martholm, Lena och Runar och
Rohrmüller, Ursula anser att strandskyddet bör utvidgas till 300 meter
generellt. Thulin, Eva framför att när kuststräckan upp till Magnarps
hedens norra ska bli ett kommunalt naturreservat vore det väl befogat att
innefatta strandskyddet till 300 meter längs den sträckan. Socialdemokrafterna i Ängelholm framför att strandskyddet 300 meter omfattar
även Magnarps hed.

Kommunens kommentar: Strandskydd regleras av lagstiftningen i miljöbalken.
Länsstyrelsen kan under vissa förutsättningar utvidga strandskyddet från 100 meter
till 300 meter. Strandskyddsområdena redovisas på den interaktiva kartan. Länsstyrelsen har nu beslutat ett utökat strandskydd i Björkhagenskogen och längs med
kusten. I det interaktiva kartsystemet redovisas strandskyddsområdena i Ängelholm.
I utställningshandlingen har kartan uppdateras med nu beslutade utökade strandskyddsområdena.
Övrigt
Thulin, Eva är rädd att kommunen tror att man kan göra om den fantastiska Kronoskogen, som är unik eftersom ingen bebyggelse skett här
ännu. Hon föreslår att hela vårt skogsområde blir klassad som nationalpark och att länsstyrelsen arbetar för detta.

Kommunens kommentar: Regering och riksdag tar beslut om att bilda nationalparker och staten äger all mark i nationalparkerna. Utställningshandlingen har
kompletterats med att Kronoskogen i framtiden bör bli ett naturreservat och utredningsområdet i Kronoskogen har tagits bort.
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FRILUFTSLIV

Riksintresse för friluftsliv
Miljönämnden meddelar att riksintresse av friluftsliv håller på att revideras igenom av länsstyrelsen. Socialdemokraterna i Ängelholm föreslår
att det centrumnära området runt Pyttebron och Pytteleden blir ett område med riksintresse för friluftslivet.

Kommunens kommentar: Det framgår av översiktsplanen att en översyn av
riksintresset för friluftsliv pågår. I utställningshandlingen och i grönstrukturplanen
har Danielslundsparken och växthusområdet tagits med som grönområden. Riksintressena redovisas i miljöbalken.
Riksintresse för rörligt friluftsliv
Rohrmüller, Ursula undrar hur kan man tillåta bostadsbebyggelse längs
Rönne å och Havsbaden, som är klassat som riksintresse för rörligt friluftsliv? Bevara all natur som den är idag. Martholm, Lena och Runar
och Thulin, Eva meddelar att står att det med hänsyn till riksintressenas
värden är möjligt att bygga inom föreslaget område. Har man inte glömt
icke här?

Kommunens kommentar: Det är möjligt att bygga inom områden för riksintresse, men hänsyn ska tas till dess värden. Översiksplanen har kompletterats motivering till planerad bebyggelsen samt med avvägning mellan olika intressen.

			

KULTURMILJÖ

Riksintresse för kulturmiljö
Thulin, Eva framför att en studie pågår kring områden som är av
riksintresse av kulturmiljövård. Här nämns Barkåkra/Skepparkroken/
Ängeltofta. Hon vet inte hur man kunnat missa hela det stora kulturklassade området från 1700-talet, där speciellt herrgårdarna inom Ängeltoftaområdet finns dokumenterade. Ärendet om sanatoriet i Vejbystrand som
särskilt värdefull kulturmiljö är överspelat. Det blev höga bostadshus
istället, som inte alls hör ihop med en gammal fiskeby. Forten som ligger
längs kusten bör kulturminnesmärkas.

Kommunens kommentar: Det nämns i översiktsplanen att en studie pågår
och att Barkåkra/Skepparkroken/Ängeltofta är en särskilt värdefull kulturmiljö.
Riksantikvarieämbetet ansvarar för att peka ut riksintresseområden för kulturmiljö.
Särskilt värdefulla kulturmiljöer
Socialdemokrafterna i Ängelholm framför att området vid Lunnamöllan tillkommer. Martholm, Lena och Runar framför att mycket av
kulturmiljön redan har gått förlorad. Sanatoriet i Vejbystrand finns inte
längre. KVS- området kan strykas. Rådhuset, Tingshuset och Kronohäktet är inte administrativa byggnader längre. Skånelinjen/Per Albin-linjen
nämns som viktiga och bör därför bevaras.

Kommunens kommentar: I översiktsplanen beskrivs de områden som är utpekade i länsstyrelsens kulturmiljöprogram.
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Kulturreservat
Kultur- och fritidsnämnden ser potential i att utveckla kulturreservat.

Kommunens kommentar: Kulturreservat redovisas i miljöbalken. En länsstyrelse eller en kommun kan besluta om att ett område ska skyddas och förvaltas som
kulturreservat. Kommunen tar inte i översiktsplanen ställning till om kulturreservat
bör bildas eller ej i kommunen.
Fornlämningar
Rohrmüller, Ursula undrar hur kommunen tar tillvara på de fornminnen som finns?

Kommunens kommentar: Fornminnen är skyddade enligt kulturminneslagen.
Fornminnena hanteras i detaljplan och bygglov. Ett projekt pågår för att lyfta fram
fornminnen, t ex genom att röja dem och skylta upp dem.
						

INFRASTRUKTUR

Riksintresse för vägar och järnvägar
Trafikverket anser att ett förtydligande skulle kunna göras om att Trafikverket tar beslut om utpekande av områden för riksintresse för kommunikationer för trafikslagens anläggningar. Skrivningen gällande bangården
i Ängelholms centralort bör göras om så att det står ”samtliga järnvägar i
kommunen är av riksintresse”, vilket då inte omfattar växlingsbangården
i Ängelholm. Trafikverket framför att vägar av riksintresse ska namnges
med vägnummer. Vägar av riksintresse med koppling till flygplatsen är
även väg 1701 och väg 105 med anslutning från väg E6 norrifrån respektive väg 1710 och väg 1701 med anslutning från väg E6 söderifrån. En
ändring bör göras gällande sträckningen över möjlighet till höghastighetståg/Europabanan i kartan, så att det framgår att ett område för framtida riksintresse finns utpekat för höghastighetsbana Jönköping-Malmö,
genom Skåne. Det bör också framgå att det först då finns en beslutat
utredning och en vald korridor för höghastighetsbana samt en precisering
av riksintresset, som åtgärder får statusen planerad kommunikationsanläggning av riksintresse och kan hävdas som riksintresse med bindande
verkan. Larsson, Marianne undrar varför är inte bangården i Ängelholm
ett riksintresse?

Kommunens kommentar: I utställningshandlingen har föreslagna ändringar
från Trafikverket genomförts. Riksintressen för vägar och järnvägar pekas ut av
Trafikverket. Möjligheten till höghastighetståg/Europabana redovisas i översiktsplanen. I utställningshandlingen hjar kapitlet kompletterats med riksintresse för framtida
höghastighetståg mellan Jönköping-Malmö.
Riksintresse för luftfarten
Luftfartsverket framför att det är Transportstyrelsen som definierar luftfartens riksintressen. I anslutning till luftfartens riksintressen har LFV
s k CNS-utrustning (Communication, Navigaion, Surveillance). Runt
dessa finns skyddsområden som Sverige är skyldiga att följa. LFV:s
anläggningar är skyddsobjekt och kan inte redovisas på karta. Alla bygg60(80) 		
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nadsverk över 20 meter måste remitteras till LFV innan uppförande.
Trafikverket bedömer sedan den 1 april 2010 vilka områden som är av
riksintresse för luftfarten och genomför preciseringar av riksintressen.
Behovet av flygplatskapacitet för att säkerställa framtida utveckling av
utrikestrafiken i Öresundregionen motiverar att Ängelholm-Helsingborgs
flygplats är utpekat riksintresse. Planen bör redovisa att den precisering
av riksintresset har tagits fram och utveckla texten. En komplettering bör
göras om att de influensområden med hänsyn till flyghinder omfattar såväl influensområde för flyghinder vid flygplatsen som procedurområden
för landning och start samt MSA-ytor (Minimum Sector Altitude). Översiktsplanen bör kompletteras med att Ängelholms kommun är beläget
inom den MSA-påverkade ytan för såväl Ängelholm-Helsingborgs som
Ljungbyhed och Eslövs flygplatser. Hänsyn till MSA-ytan ska tas vid
planering av ny hög bebyggelse och andra höga anläggningar som t ex
vindkraft och master.

Kommunens kommentar: I utställningshandlingen har sakfelet gällande
myndighet rättats till så att det framgår att Trafikverket bedömer vilka områden som
är av riksintresse och översiktsplanen har kompletterats med framförda synpunkter.
Kommunen har checklistor för remisser vid detaljplaner och bygglov.
Tematiskt tillägg avseende vindkraft
Försvarsmakten framhåller vikten av att alla ärenden om höga objekt
remitteras till Försvarsmakten på samråd. Det gäller även objekt inom de
områden för vindkraft där Försvarsmakten inte har någon erinran i rubricerat ärende. Luftfartsverket framför att alla vindkraftverk (även inom
utpekade områden för vindkraft) måste remitteras till LFV innan uppförande. När det gäller vindkraftverk i territorialvatten ska även Kustbevakningen utgöra remissinstans. Berörda flygplatser ska alltid tillfrågas som
sakägare om byggnadsverk över 20 meter ingår i planer eller om flygplatserna av annan anledning misstänks bli påverkade av en etablering.
Trafikverket framför att områden för vindkraft bör göras så att buffertzoner för allmänna vägar och järnvägar inte ingår i områdena. I beskrivningen av buffertzoner för framtagande av reviderade områden för
vindkraft saknas buffertzoner för väg. Planbeskrivningen bör kompletteras avseende riktlinjer för hänsyn till infrastruktur, t ex skyddsavstånd,
vid planering och prövning av vindkraftverk. E.ON Gas framför att för
att säkerställa säkerhet kring gasledningar måste minsta skyddsavstånd
motsvarande vindkraftverkets totalhöjd plus 10 meter upprätthållas mellan vindkraftverk och gasledning. E.ON Elnät framför att det är viktigt
att nytillkomna vindkraftverk/master följer Transportstyrelsens rekommendationer för att upprätthålla en god flygsäkerhet vid besiktningar.
Transportstyrelsens avstånd och försiktighetsmått bör föras in i översiktsplanen.

Kommunens kommentar: Utställningshandlingen har kompletterats med att
skyddsavstånd ska beaktas vid prövning av bygglov och tillstånd samt att berörda
myndigheter, såsom Försvarsmarken och Luftfartsverket, ska höras i varje enskilt fall
vid prövning av vindkraftverk. Översiktsplanen har kompletterats med buffertzon
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för Trafikverkets vägar. Kommunen har checklistor för remisser vid detaljplaner och
bygglov.
Geografiska områden för vindkraft
Försvarsmakten framför erinran mot vissa geografiska områden där
vindkraft avses etableras. Fyra områden är delvis olämpliga då vissa delar
av dem står i konflikt med Försvarsmaktens tekniska system. Två områden bör helt utgå: Össjö och Höremosse/Kärrgårda. En etablering
av vindkraftverk inom dessa områden skulle medföra påtaglig skada på
riksintresset för totalförsvarets militära del. Klippans kommun framför
att två områden som pekas ut som lämpliga för vindkraft ligger nära
Klippans kommungräns (Gångvad och Brekille). Uppförande av vindkraftverk i dessa områden skulle påverka fastigheter och boende i Klippans kommun. Klippans kommun har ett schablonavstånd på 7 ggr
verkets totalhöjd till byggnader och platser där människor vistas oskyddat
och ofta. Om berörda fastighetsägare accepterar kortare avstånd ska det
kunna prövas utifrån gällande lagstiftning. Gångvad bör utgå i sin helhet
samt Brekille bör halveras och den halva som angränsar Klippans kommun strykas. Örkelljunga kommun framför att område 3 och område 7
sammanfaller med områden som Örkelljunga pekas ut som lämpligt för
vindkraft. Vid lokalisering av vindkraft i dessa lägen bör samordning över
kommungränsen ske. EngelholmsPartiet anser att den genomförda utredningen inte är tillräcklig, fler lämpliga områden finns. Begränsningarna
om antal verk i vindkraftpark bör inte finnas. Capra Science anser att
det är positivt att de utpekade områdena Ä18 och Ä19 från det tematiska
tillägget för vindkraft tas bort. Det tematiska tillägget har stora brister,
eftersom det inte håller i en juridisk prövning. Ekelund, Bengt, Andersson, Magnus, Hult, Tommy, Runesson, Ingmar, Oldbring, Roland
ser mycket positivt på att områdena Ä18 och Ä19 i det tematiska tillägget
för vindkraft helt tagits bort. Det tematiska tillägget innehåller många
brister. Hänsyn har inte tagits till infrastruktur, gasledningar, kraftledningar, Europabanan och våtmarker. Vi ser fram emot att det revideras.
Fjellman, Einar anser att det knappast är angeläget att i Ängelholms
kommun utpeka ytterligare områden som lämpliga för vindkraft. Inga nya
områden bör finnas i planen.

Kommunen kommentar: Områdena för vindkraft har i utställningshandlingen
setts över, utifrån inkomna synpunkter under samrådet. Ett ställningstagande har
lagts till om att översiktsplanen ersätter det tematiska tillägget för vindkraft när översiktsplanen vinner laga kraft. För varje område redovisas hur många vindkraftverk
som ryms. Det redovisas inte för att begränsa utbyggnaden, utan för att det inte ryms
fler vindkraftverk inom utpekat område. Om fler vindkraftverk ska rymmas får ett
större område pekas ut.
Tematiskt tillägg avseende vindkraft
Helsingborgs stad ser att kommunen anger reviderade områden och
områdesbeteckningar för vindkraft. Här är det svårt att utläsa innebörden
av förändringen och vilken status det gemensamma tillägget till översiktsplan kommer få i framtiden. Det vore värdefullt om det förtydligades.
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Byggnadsnämnden anser att det tematiska tillägget avseende vindkraft
bör inarbetas i förslaget till ny översiktsplan. Miljönämnden framför att
det tydligt behöver framgå att det tematiska tillägget av vindkraft upphör
att gälla i och med att denna översiktsplan blir antagen. Miljönämnden
anser inte att de detaljerade riktlinjerna för efterföljande prövning ska
ingå i översiktsplanen, utan bör finnas på hemsidan.

Kommunens kommentar: Ett ställningstagande har lagts till om att översiktsplanen ersätter det tematiska tillägget till vindkraft när översiktsplanen vinner laga
kraft. Information om vindkraft kan naturligtvis med fördel göras tillgängligt på
hemsidan.
Elektronisk kommunikation
Rohrmüller, Ursula undrar om det inte finns risker för människor med
strålning från masterna och signalerna?

Kommunens kommentar: Tillgången till elektronisk kommunikation är ett
allmänt intresse. Kommunen följer forskning kring elektronisk kommunikation, det
finns i dagsläget inga bevis på negativ påverkan.
				

Övrigt

Trafikverket anser att området närmast en kommunikationsanläggning
bör värnas. Det bör framgå att ny bebyggelse generellt inte ska tillåtas
inom ett område av 30 m från järnvägen och att det längs statliga vägar
gäller ett generellt tillståndspliktig zon på 12 meter från vägområdet.
Minst de avstånd som beskrivs i Väglagen och Länsstyrelsen beslut bör
tillämpas vid bygglov och detaljplanelagt område.

Kommunens kommentar: Skyddsavstånd är beslutade av Trafikverket och
regleras i Väglagen. Kommunen gör bedömningen att de därför inte behöver hanteras i
översiktsplanen. Utställningshandlingen har kompletterats med att erfoderligt skyddsavstånd ska hållas.

TEKNISKA ANLÄGGNINGAR

Täktverksamheter
SGU framför att avsnittet om täktverksamhet bör kompletteras med
materialförsörjning.

Kommunens kommentar: Ängelholms kommun har ingen materialförsörjnngsplan. Inga nya täkter planeras i nuläget.
Dricksvattentäkter
SGU anser att det är viktigt att kommunen ser till att modernisera både
vattenskyddsområdenas utbredning samt föreskrifter för att uppnå ett bra
skydd. De anser att vattenskyddsområdena bör redovisas i översiktsplanen. Miljönämnden framför att för att trygga Ängelholms tillgång till
dricksvatten av god kvalitet bör Brandvigs vattentäkt fortsatt vara i drift
även efter anslutning av Sydvatten. Förutom de vattenskyddsområden
som nämns i översiktsplanen finns två vattenskyddsområden som skydSAMRÅDSREDOGÖRELSE ÖVERSIKTSPLAN 2035
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dar dricksvattentäkten till privata samfälligheter. Kommunen ska revidera
skyddsföreskrifter för befintliga vattenskyddsområden. Vattenskyddsområden bör finnas för alla viktiga dricksvattenuttag. Centerpartiets
kommunkrets i Ängelholm vill att vattentäkter ska underhållas och vara
i drift även efter en anslutning till Sydvatten. Vattenskyddsområden ska
finnas för alla viktiga dricksvattenuttag. Rohrmüller, Ursula anser att
det är viktigt att föreskrifter för vatten blir tydliggjorda.

Kommunens kommentar: Kommunen har valt att enbart ta med de kommunala vattentäkterna i översiktsplanen. Vattenskyddsområdena beskrivs både i text och
i karta. Enligt kommunens VA-plan ska Brandvigs vattentäkt succesivt fasas ut.
Utställningshandlingen har kompletterats med att det är önskvärt att alla vattentäkter i kommunen får skyddsområden, även dem som inte är kommunala, samt att
skyddsföreskrifter för befintliga vattenskyddsområden ska revideras.
Vatten och avlopp
Miljönämnden framför att ny tillståndsansökan för reningsverket pågår.
Förtydliga vilket geografiskt område avloppsreningsverket försörjer.
Martholm, Lena och Runar framför att renoveringen av vattentornet är
redan påbörjad.

Kommunens kommentar: Utställningshandlingen har kompletterats med att
ny tillståndsansökan för reningsverket nu pågår samt ändrats med att renoveringen av
vattentornen i Ängelholms centralort och i Munka Ljungby nu är avslutad.
Avfall
Miljönämnden undrar om siffran om kommunens restavfall stämmer?
Kommunen kommer införa fastighetsnära insamling i fyrfacksystem från
2016. Centerpartiets kommunkrets i Ängelholm framför att avfallshanteringen ska ske säkert och hållbart. Martholm, Lena och Runar
saknar att komposteringsavfall ska användas som drivmedel i bussar,
vilket sker i Göteborg.

Kommunens kommentar: Siffran angående restavall har justerats i utställningshandlingen, som även har kompletterats gällande fastighetsnära insamling samt
med att kompostmaterial skickas till NSR i Helsingborg. Där tillverkas biogas av
det biologiska avfallet.
Ledningar
E.ON Gas framför att de har ett befintligt distributionsnät för naturoch biogas i södra delen av Ängelholms kommun, vid Strövelstorp. Vi
har också två tankstationer i Strövelstorp. Minsta avstånd inom tätbebyggelse är 2 m och utom tätbebyggelse 12 m. Förändringar i bebyggelse kan innebära att gasledningar måste flyttas. E.ON Elnät framför
att exploatering nära en elanläggning medför att vissa restriktioner kan
komma att införas i markanvändningen i det aktuella området. Centrala
statliga myndigheter rekommenderar att ”Myndigheternas försiktighetsprincip om lågfrekventa elektriska och magnetiska fält - en vägledning
för beslutsfattare” följs vid samhällsplanering och byggande. E.ON Elnät
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har ett regionalt ledningsnät för elförsörjning, som består av 50-130
kVledningar. Dessutom ska en fördelningstation i Ängelholm åter byggas
upp. Därutöver finns ett förgrenat distributionsnät för den lokala elförsörjningens behov. De regionala ledningarna och föreningsstationerna
bör redovisas såväl i planens text och kartor. Skanova önskar i ett tidigt
skede, d v s när detaljplanearbete påbörjas, medverka i planarbetet för att
få med befintliga ledningar i planeringsunderlaget.

Kommunens kommentar: Utställningshandlingen har kompletterats med att
det finns ett distributionsnät för natur- och biogas i södra delen av Ängelholm och
översiktsplanen har kompletterats med en interaktiv karta över nätet. Skyddsavstånd
kommer hanteras i detaljplaneskedet. E.ON Elnäts regionala ledningsnät ingår på
kartan över kraftledningar i kommunen.

TOTALFÖRSVARET
Riksintresse för totalförsvaret
Försvarsmakten vill att texten om riksintressen för totalförsvarets
militära del behöver förtydligas. Förslagstext: ”Riksintresset för totalförsvarets militära del (3 kap 9§ andra stycket miljöbalken) kan i vissa fall
redovisas öppet i översiktsplanen, i andra fall inte. Dels finns områden i
form av övnings- och skjutfält och flygflottiljer som redovisas öppet, dels
områden som av sekretesskäl inte kan redovisas öppet. De senare har
oftast koppling till spanings-, kommunikations- och underrättelsesystem.
Huvuddelen av Sveriges kommuner är i olika omfattning berörda av riksintresset. I Båstads kommun finns en väderradar som utgör riksintresse
för totalförsvarets militära del. Riksintresset har en omgivningspåverkan
i form av krav på hinderfrihet. Inom stoppområde för höga objekt, som
hör till väderradarn (utgörs av den inre cirkeln), kan inga höga objekt
uppföras. Inom väderradarns influensområde (den yttre cirkeln) kan
konflikt med höga objekt uppstå. I övrigt finns inga riksintressen inom
kommunen som kan redovisas öppet. Det generella riksintresset för totalförsvarets militära del kan påverkas av uppförande av höga byggnadsobjekt så som master och vindkraftverk. Försvarsmakten ska därför kontaktas i tidigt skede i sådana plan- och bygglovärenden. Hela landets yta är
samrådsområde för objekt högre än 20 m utanför tätort och högre än 45
m inom sammanhållen bebyggelse. Det innebär att alla ärenden avseende
höga objekt måste skickas på remiss till Försvarsmakten.” Försvarsmakten informerar om att krisberedskapsmyndigheten ersattes av Myndigheten för samhällskydd och beredskap 2009. MSB bevakar därmed riksintressen för totalförsvarets civila del. Beskrivningen bör kompletteras med
en karta där väderradarns stoppområde för höga objekt samt influensområde framgår.

Kommunens kommentar: I utställningshandlingen har sakfelet gällande myndighet rättats till samt översiktsplanens text och karta kompletterats med framförda
synpunkter. Skyddsavstånd kommer hanteras i detaljplaneskedet. Kommunen har
checklistor för remisser vid detaljplaner och bygglov.
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AREELLA NÄRINGAR

Jordbruksmark
Länsstyrelsen Skåne framför att kommunen inte i översiktsplanen kan
ge länsstyrelsen i uppdrag att se över klassningen av åkermark. Miljönämnden framför att ett förslag på ny klassning av jordbruksmark från
kommunen och LRF kan användas. Rohrmüller, Ursula framför att
även om klassningen av jordbruksmarken inte är den högsta bör man inte
exploatera.

Kommunens kommentar: Kommunen framför i översiktsplanen att länsstyrelsen bör se över klassningen av jordbruksmark från 1970-talet. Utställningshandlingen har reviderats så att det framgår att kommunen anser att en översyn av
klassningen bör ske, men inte vem som ska ansvara för översynen.
Skogsmark
Skogstyrelsen framför att skogliga uppgifter saknas eller är oklara.

Kommenens kommentar: En karta över klassning av skogsmark finns i den
interaktiva kartan. Utställningshandlingen har kompletterats med andel skogsmark
i kommunen och en karta över skogliga biotoper. De skogliga uppgifterna nämns inte
närmre i översiktsplanen, eftersom kommunen inte har någon koppling till skogsbruket. Det är Skogsstyrelsen som äger frågan.

					

MILJÖ- OCH RISKFAKTORER

MILJÖFAKTORER
Miljökvalitetsnormer
Länsstyrelsen Skåne framför att det inte av översiktsplanen framgår hur
genomförande förhåller sig till miljökvalitetsnormerna. Det framgår att
planen inte inverkar negativt på möjligheten att följa miljökvalitetsnormerna för luft. Det ska framgå vilka underlag ställningstagandet grundar
sig på. Miljönämnden framför att kommunen behöver arbeta aktivt för
att uppnå god ekologisk status i våra vattendrag, genom skyddszoner och
våtmarker. Miljönämnden anser att meningarna om miljökvalitetsnormer
utomhus och vatten bör flyttas till respektive rubrik. Varifrån dras slutsatsen om att Ängelholms inte har problem med luftföroreningar? Luftmätning pågår nu.

Kommunens kommentar: Utställningshandlingen har kompletterats med hur
genomförandet av översiktsplanen kan förhålla sig till miljökvalitetsnormerna. Meningarna om miljökvalitetsnormer har flyttats. Uppgiften om luftföroreningar kommer
från f d miljökontoret och har förtydligats. Översiktsplanen har kompletterats med
information om att luftmätning pågår.
Miljökvalitetsmål
Rohrmüller, Ursula framför att miljömålen är lovvärda, när och hur får
vi se dem i handling?

Kommunens kommentar: Genom ett gemensamt kontinuerligt arbete mot en
hållbar utveckling.
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Vatten
Länsstyrelsen Skåne anser att översiktsplanen bör förhålla sig till
åtgärdsprogrammet som fastställts av Vattenmyndigheterna. Helsingborgs stad framför att Vege å och Skäldervikens vatten är av gemensamt
intresse för Ängelholms kommun och Helsingborgs stad. Vi ser att båda
kommunerna kan samverka för att förbättra vattenkvaliteten inom ramen
för det planerade vattenområdet för Vege å. Miljönämnden framför att
södra delen av Skälderviken i gränsen mot Vege å är Ramsarområde. Det
är bra om det görs skillnad på skrivningen av grund- respektive ytvatten.
Miljönämnden anser att översiktsplanen bör kompletteras med ett följande ställningstagande: ”Skydda ytvattenförekomster mot föroreningar
och verka för att den biologiska mångfalden bibehålls och utvecklas”,
”Kommunen verkar för att grundvattnet ska hålla god kvalitet och att
tillgången till bra dricksvatten tryggas” samt ”Kommunen bör verka för
att minska dricksvattenanvändningen”. Centerpartiets kommunkrets i
Ängelholm värnar om det rena dricksvattnet. Kommunen ska verka för
att grundvatten håller god kvalitet. Deponier av schaktmassor som placeras med risk för avrinning till grundvatten eller vattendrag ska undersökas fortlöpande.

Kommunens kommentar: Ängelholms kommun har besvarat remissen angående åtgärdsprogrammet av Vattenmyndigheterna. I utställningshandlingen har kapitlen
om havs- och vattenplanering kompletterats. Översiktsplanen har också kompletterats
avseende Ramsarområdet. Grund- och ytvatten har separata kapitel. Texten har
renodlats i kapitlena. Ställningstagandet gällande grundvatten, dricksvatten, ytvattenförekomster och biologisk mångfald har formulerats om med rubriken ”Verka för
en god vattenanvändning”. Översiktsplanen har kompletterats med förslaget gällande
deponier av schaktmassor.
Buller och vibrationer
Trafikverket anser att kommunen ska ställa krav i den fysiska planeringen så att kommunen klarar riktvärden för trafikbuller och vibrationer
både inomhus och utomhus. Det bör framgå att en god ljudmiljö i första
hand uppnås genom planering av bebyggelse och inte genom skyddsåtgärder. Trafikverket framför att det är viktigt att beakta avseende de
områden som är utlagda nära statlig infrastruktur, inte minst sådan som
är av riksintresse. Miljönämnden anser att dokumentet bör kompletteras
med riktvärden för andra bullerkällor än trafikbuller. Det finns bullerriktvärden för flyg, skjutbanor och industrier, som bör tas hänsyn till. Det
finns även riktvärden för vibrationer, som bör tas hänsyn till.

Kommunens kommentar: Kommunens ställningstagande om buller har formulerats om under rubriken ”Verka för en god ljudmiljö”. Utställningshandlingen har
kompletterats med nya bullerriktvärden. Översiktsplanen har kompletterats med att
gällande lagstiftning och riktvärden för industri- och verksamhetsbuller, buller från
skjutbanor och vibrationer ska hållas.
Tyst område
Miljönämnden anser att det tysta området bör benämnas opåverkat
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område. Det tysta området i ÖP 2004 bör bibehållas. Laholms kommun
framför att förslaget till tyst område i Ängelholms kommun angränsar till
riksintresse för såväl naturvård och friluftsliv i Laholms kommun. Några
aktiviteter som påverkar det tysta området är inte aktuella. Nya Moderaterna i Ängelholms kommunfullmäktigegrupp framför att det tysta
området bör tas bort, eftersom det innebär en död hand. Larsson, Marianne vill att Kronoskogen och Wegeholmskogen kan vara ett tyst rum.
Det behövs mer än ett tyst rum som pekas ut. Thulin, Eva tar upp att
man måste värdera den tysta delen av vårt stora skogsområde (Kronoskogen) och inte börja bygga där. Endast ett tyst område mot Rössjöns skogar tas upp. Wiik, Per undrar om våra skogar tysta nog? Ett tyst område,
långt borta. Rohrmüller, Ursula framför att fler tysta rum i närheten av
Ängelholm bör tillkomma.

Kommunens kommentar: ÖP 2004 innehåller en preliminär avgränsning av
ett stort opåverkat område, som täcker in stora delar av kommunens yta. Däremot
innehåller ÖP 2004 inget tyst område, utan föreslår att det ska pekas ut. I översiktsplan 2035 har kommunen därför definierat vad kommunen avser med ett tyst område
och pekat ut ett tyst område. Enligt miljöbalken ska tysta områden finnas. Det är
positivt att Laholms kommun inte har några invändningar mot det tysta området.
Förorenad mark
Miljönämnden framför att länsstyrelsen har tagit fram en kartläggning
av förorenad mark. Översiktsplanen bör kompletteras med ett ställningstagande om att kommunen bör verka för att en saneringsplan upprättas.
Rohrmüller, Ursula anser att kommunen måste veta vilken mark som är
förorenad.

Kommunens kommentar: Utställningshandlingen har kompletterats med att
länsstyrelsen har tagit fram en kartläggning av förorenad mark. Kommunen känner
i dagsläget inte till alla förorenade markområden i kommunen, men om ett område
planeras bebyggas genomförs erforderliga utredningar för att ta reda på om marken är
förorenad. Kommunen tar inte i översiktsplanen ställning till om en saneringsplan ska
tas fram eller ej.
Djurhållning
Miljönämnden anser att när det gäller avstånd till hästhållning behöver
hänsyn tas till lokala förhållanden tas vid bedömningen. Rohrmüller,
Ursula anser att texten om hästhållning är för ingående.

Kommunens kommentar: I utställningshandlingen har texten om hästhållning
reviderats och förtydligats med att hänsyn ska tas till lokala förhållanden vid bedömningar av hästhållning. Kommunen har gjort bedömningen att det behövs riktlinjer
avseende avstånd till hästhållning.
Radon
Miljönämnden anser att även om Ängelholm är ett lågriskområde för
radon så kan det finnas förhöjda värden på andra platser än i det nordöstligaste hörnet.
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Kommunens kommentar: Utställningshandlingen har förtydligats gällande
radon.
Övrigt
Geologi
SGI framför att i en översiktsplan bör geotekniska förutsättningar översiktligt redovisas med avseende på geotekniska säkerhetsfaktorer. De
bör redovisas tidigt i planprocessen. Grova värderingar kan göras utifrån geologiska och topografiska kartor. De geotekniska förhållandena i
kommunen varierar. I den nordöstra delen är det mest morän och andra
fastare jordlager, medan jordlagren i sydvästra delen i huvudsak består av
finkorniga jordar samt sand. Det kan därmed finnas områden med sämre
geotekniska förhållanden som kan påverka lämplig markanvändning.
Kommunen belyser risker för ras, skred, erosion och översvämning på
ett bra sätt i översiktsplanen. För markanvändning i anslutning till vatten kan geotekniska säkerhetsrisker vara särskilt aktuella. I samband med
detaljplanering ska det alltid utföras bedömning av ras, skred och erosion
enligt PBL. Vid prövning av markens lämplighet måste livslängden vara
utgångspunkten och därför behöver förväntade effekter av ett förändrat
klimat vara utgångspunkten. Översvämningsförebyggande åtgärder kan
medföra geotekniska konsekvenser, vilket måste beaktas. SGU framför
att geologisk information bör användas som ett underlag för översiktsplaner, då en del i god planering är att hänsyn tas till de geologiska förutsättningarna. Det är av vikt att kommunen identifierar vilka geologiska
aspekter som är särskilt viktiga för just dem och hur dessa aspekter kan
tänkas påverka planeringen och behovet av hänsynstagande. SGU framför att översiktsplanen brukar innehålla ett avsnitt där kommunens fysiska miljö beskrivs. Förutom lite geologi under avsnittet grundvatten i
kapitlet ”Miljöfaktorer” saknas ett sådant avsnitt i planen. Ett sådant
avsnitt bör innehålla en kortfattad beskrivning av geologin, inklusive geologiska kartor, då geologi är en grundförutsättning för all planering och
mark- och vattenanvändning.

Kommunens kommentar: Utställningshandlingen har kompletterats med ett
kapitel om geologi och ett ställningstagande om att hänsyn till geologiska förutsättningar ska tas vid planering under rubriken ”Eftersträva ett effektivt resursutnyttjande”.
En berggrundskarta och en jordartskarta bedöms vara för komplicerade för att infoga
i översiktsplanen. De finns dock tillgängliga via SGU.
Gifter
Martholm, Lena och Runar anser att det bör redovisas hur stor minskningen av gifter och näringsläckage beräknas bli.

Kommunens kommentar: Kommunen har inga uppgifter om detta.
RISKFAKTORER
Erosion
Länsstyrelsen Skåne anser att när det gäller erosion saknas vägledning
avseende markens lämplighet för bebyggelse. I dokumentet ges motsägel-
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sefulla ställningstagande om stranderosion: kommunen ska arbeta proaktivt för att rusta stranden mot stormar och att kommunen ska arbeta för
att strandens dynamik inte störs. Det är nödvändigt att redovisa på kartor
vilka områden som är olämpliga att bebygga i kustområdet och i anslutning till Rönne å avseende såväl risker för erosion. Eventuella skyddsåtgärder behöver redovisas på karta och konsekvensbeskrivas, t ex vall
vid Havsbaden. SGU ser positivt på att stranderosion behandlas relativt
utförligt i planen. Eftersom kommunen tänker skydda sin strand genom
sandfodring bör översiktsplanen redovisa var denna sand planeras hämtas
ifrån. Martholm, Lena och Runar anser att förslagen om erosion också
måste inbegripa stränder utanför centralorten. Rohrmüller, Ursula undrar vem som rekommenderar strandfodring och konstruktion av sanddynerna?

Kommunens kommentar: Strandfodring genomförs för att underhålla stranden.
I utställningshandlingen har texten om att kommunen ska arbeta för att påverka
strandens dynamik i så liten utsträckning som möjligt. Översiktsplanen kompletteras
inte med kartor över vilka områden som är olämpliga att bebygga eller skyddsåtgärder
i översiktsplanen, utan riskbedömning och utredningar kommer genomföras i detaljplaneskedet. Var sanden kommer hämtas från i framtiden är ännu inte bestämt. En
intern utredning sker separat. Översiktsplanen har kompletterats med en karta över
höjd havsnivå.
Ras och skred
SGI anser att de interaktiva kartorna ger en god överblick av förväntade
utredningsfrågor i senare planeringsskeden. De innehåller dock inte några
identifierade riskområden för ras och skred.

Kommunens kommentar: Utställningshandlingen har kompletterats med en
karta från SGU över jordskred och raviner.
Översvämning
Länsstyrelsen Skåne anser att det är nödvändigt att redovisa på kartor
vilka områden som är olämpliga att bebygga i kustområdet och i anslutning till Rönne å avseende såväl risker för översvämning. Eventuella
skyddsåtgärder behöver redovisas på karta och konsekvensbeskrivas,
t ex vall vid Havsbaden. SGI anser att de interaktiva kartorna ger en
god överblick av förväntade utredningsfrågor i senare planeringsskeden.
De innehåller dock inga kartor som visar havsvattennivån 2100 vid ett
förväntat klimat, vilket hade varit önskvärt. SGU ser positivt på att översvämning behandlas relativt utförligt i planen. SMHI anser att översvämningskänsliga områden bör tydligt utpekas och riktlinjer bör finnas.

Kommunens kommentar: Översiktsplanen innehåller kartor över översvämning och erosion samt höjder för bebyggelse. Översvämningskartan visar på framtida
100-årsflöde. Översiktsplanen kompletteras med en karta som visar på beräkna höjd
havsnivå på 1 meter år 2100 från SGU. I samband med planering av nya bebyggelsesområden ska de riktlinjer för höjdnivåer, som är politiskt beslutade och som finns
beskrivna i översiktsplanen, hållas. Översiktsplanen kompletteras inte med
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kartor över vilka områden som är olämpliga att bebygga eller skyddsåtgärder i översiktsplanen, utan riskbedömning och utredningar genomförs i detaljplaneskedet.
Sandflykt
EngelholmsPartiet framför att översiktsplanen inte innehåller några
tydliga riktlinjer för förhindrande av sandflykt. Thulin, Eva framför att
sandflykten, som normalt är ett problem, inte tycks skrämma länsstyrelsen. Kan vi inte få en redogörelse för hur stor yta det är meningen att
sanden ska röra sig mot land och varför drivkraften till större mångfald är
viktigare än att skydda de befintliga dammarna och t ex parkeringen?

Kommunens kommentar: Sandflykt bedöms av länsstyrelsen inte längre vara
ett problem. Kommunen har tagit fram en förvaltningsplan för stranden, som är antagen av kommunfullmäktige, som innehåller åtgärder gällande stranden.
Stigande havsnivåer
Länsstyrelsen Skåne anser att översiktsplanen ger viss vägledning genom ställningstaganden i form att riktlinjer om vilka marknivåer som är
lämpliga att bebygga. Martholm, Lena och Runar undrar varför kommunen krånglar till det med olika nivåer för byggnation? Rohrmüller,
Ursula undrar om det inte finns det någon proaktiv plan för att rusta
stranden mot stormar för Vejbystrand, Magnarp och Björkhagen. Thulin, Eva anser att det är svårt att ha två nivåer för stigande havsnivåer. Ha
bara 4 m över havet som riktlinje.

Kommunens kommentar: De stigande havsnivåerna kommer från policyn för
förvaltning av stranden, som är antagen av kommunfullmäktige. Den innehåller två
olika nivåer. En intern utredning pågår separat, där bl a Vejbystrand och Havsbaden ingår, som belyser problematiken med högfrekventa stormar på lång sikt.
Farligt gods
Trafikverket framför att kommunens inventering av riskobjekt bör överensstämma med redovisningen av vägar som är utpekade som rekommenderade transportleder för farligt gods. Förslag på nya vägsträckningar för förbud beslutas av Länsstyrelsen enligt Väglagen. Räddningstjänsten SKNV anser att det är naturligt att leder för transporter av
farligt gods pekas ut, vilket gjorts i Ängelholm. Räddningstjänsten
framför att planen godkänns under förutsättning att transporter av farligt
gods inom tätorterna minimeras eller helst upphör så snart som möjligt.

Kommunens kommentar: Kommunen har i översiktsplanen valt att redovisa
rekommenderade vägar för transport av farligt gods, förbjudna vägar för transport av
farligt gods och förslag på nya vägar med förbud mot transport av farligt gods, vilket
också görs i gällande översiktsplan 2004.
Gas- och kraftledningar
Räddningstjänsten framför att planen godkänns under förutsättning
att riskavstånden till mät- och reglerstation för naturgas beaktas nogsamt.
Centerpartiets kommunkrets i Ängelholm framför att nedgrävs kabel
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ska göra det möjligt att säkert kunna driva företag även i de perifera kommundelarna. E.ON Elnäts avser att huvudsakligen bygga luftledningar.

Kommunens kommentar: Utställningshandlingen har kompletterats med att
riskavstånd ska beaktas. Kommunens ställningstagande om att verka för en markförläggning av kraftledningar kvarstår under rubriken ”Skapa robusta system”.

			
MELLANKOMMUNALA FRÅGOR

Helsingborgs stad anser att Ängelholm i karttjänsten på ett tydligt och
bra sätt har pekat ut de frågor kommunen anser är av mellankommunal
betydelse. Perstorp ser fram emot fortsatt mellankommunal samverkan.
Rohrmüller, Ursula undrar vilka är vi? Hur går texten ihop med Ängelholm.

Kommunens kommentar: Under mellankommunala frågor redovisas beslutade strategier och principer från den gemensamma strukturplan som tagits fram för
familjen Helsingborg. Vi är i detta sammanhang kommunerna i familjen Helsingborg. Principerna från strukturplanen familjen Helsingborg stämmer väl överens med
ställningstagandena i Ängelholms översiktsplan.
Infrastruktur
Laholms kommun framför att gemensamma frågor mellan Laholms
och Ängelholms kommun blir allt viktigare, då arbetspendlingen ökar och
förbättrade kommunikationer på Västkustbanan kan göra att pendlingsutbytet ökar ytterligare. En annan viktig fråga är Ängelholms flygplats,
som är den flygplats som används mest av Laholms invånare för inrikes
resor. Örkelljunga kommun anser att planstrategin bör utvecklas över
kommungränserna, t ex skulle ett utvecklingsstråk mellan Munka Ljungby
utmed väg 114, det kännas naturligt ur ett mellankommunalt perspektiv.
Socialdemokraterna i Ängelholm vill att följande tillägg görs: ”...och i
det långa perspektivet pågatågstation i Vege.”

Kommunens kommentar: Ängelholms kommun ser fram emot ett fortsatt gott
samarbete och instämmer i Laholms synpunkter. Under mellankommunala frågor
redovisas text från strukturplanen för familjen Helsingborg, som är beslutad av
respektive kommun. I översiktsplanen, strategin ”Balans mellan stad och land”, tas
station i VEGE upp.
				

KONSEKVENSBESKRIVNING

Länsstyrelsen Skåne anser att miljökonsekvensbeskrivningen i dagsläget
inte redovisar för de konsekvenser som planen medför eller varför vissa
alternativ tagits bort. Trafikverket anser att översiktsplanen saknar en
komplett miljökonsekvensbeskrivning och en riskbedömning. Åstorps
kommun anser att översiktsplanens påverkan på omkringliggande kommuner bör utvecklas i konsekvensbeskrivningen inför utställningsskedet.

Kommunens kommentar: Av samrådshandlingen av översiktsplanen framgår
att kommunen ska utveckla konsekvensbeskrivningen till utställningsskedet, vilket
också har gjorts.
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Betydande miljöpåverkan
Trafikverket anser att översiktsplanen ska redovisa hur föreslagna utbyggnads- och utredningsområden utmed statlig infrastruktur ska planeras in så att hänsyn tas till influensområden avseende trafikbuller, risker,
flyghinder etc. I bedömningen av påverkan och risker ska hänsyn tas till
vägtrafiken på 20 års sikt och till 2030 för järnvägstrafiken. EngelholmsPartiet anser att meningen att kommunen inte har några synpunkter
på föreslagen ändring av strandskyddet ska strykas. Martholm, Lena
och Runar anser att problem som måste hanteras är buller och risk för
olyckor. De ”trendiga” utjämningsdammarna för dagvatten utgör risk
för olyckor. Rohrmüller, Ursula undrar hur värdena i kommunen ska
värnas.

Kommunens kommentar: Hänsyn till framtidscenarier för trafik kommer att
tas i detaljplaneskedet. Av översiktsplanen framgår att hänsyn till buller och risker
m m ska tas. Kommunen har getts möjlighet att komma med synpunkter på föreslagen
ändring av strandskyddet till länsstyrelsen. Det har tagits ett politiskt beslut på att
kommunen inte har några invändningar. Beslutet är skickat till länsstyrelsen, som nu
har beslutat om utvidga strandskyddet. I översiktsplanen har såväl buller och risker
hanterats. Hur värdena ska bevaras beskrivs i del 2.
Nationella, regionala och lokala mål
Martholm, Lena och Runar anser att mål hållbar utveckling väl bör stå
under mål?

Kommunens kommentar: I utställningshandlingen har åtgärden formulerats
om.
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INTERAKTIVA KARTOR

Regionmuseet Kristianstad anser att den interaktiva kartan redovisar
befintlig och framtida markanvändning på ett illustrativt sätt, men att det
kan vara svårt att skilja lagren som är likartade. Regionala tillväxtnämnden framför att de fristående interaktiva kartorna skulle kunna integreras
med planhandlingarna, för att ge alla möjlighet att vara aktiva och engagerade medborgare. Länsstyrelsen Skåne menar att kartmaterialet, som
endast finns i digital form, ställer vissa frågor på sin spets utifrån den
demokratiska aspekten samt hur en plan kan förstås: hur och när låsas
kartorna i relation till planprocessen, hur synliggörs förändringar i planförslaget mellan samråd-granskning-antagande, hur kopplas förändringar
i de kartor som finns i själva planhandlingen, hur hanteras den demokratiska tillgängligheten till materialet, vilka grupper riskerar att missgynnas
av att materialet endast till tillgängligt digitalt? Kartmaterialet är svårt att
läsa och kartorna behöver kopplas till texten med läsanvisningar. Länsstyrelsen Skåne framför att handlingarnas innehåll tillsammans med kartmaterialets utformning har medfört att statliga myndigheter meddelat
att de inte kan utläsa planens konsekvens. Länsstyrelsen kan därmed inte
heller tillvara statens samlade intressen i relation till planförslaget. Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och byggnadsnämnden anser att koppling
mellan text och plankartor bör förbättras. Trafikverket anser att kartverktyget är svårmanövrerat och att det gör det svårt att få en överblick
över kommunens planer. Kartverktyget kan vara ett bra komplement,
men det ger ingen statisk bild över planerad markanvändning, då kartskikten kan ändras eller innehålla mindre felaktigheter som är svåra att
kontrollera. Trafikverket har svårt att fullt ut ta ställning till om relevanta
underlag finns med eller hur kommunens planer kan komma att påverka
de statliga infrastrukturanläggningarna eller riksintressena. Trafikverket
anser att översiktsplanen bör ha en samlad statisk markanvändningskarta. Tekniska nämnden har upplevt svårigheter med de interaktiva
kartorna och anser att funktionen bör säkerställas. EngelholmsPartiet,
Föreningen Rädda Pytteområdet och Wiik, Per anser att kartorna
bör tryckas också. Föreningen Rädda Pyttebroområdet, Inger, Ulf,
Martholm, Lena och Runar och Wiik, Per framför att kartmaterialet är
svårtillgängligt.

Kommunens kommentar: Under samrådet har de interaktiva kartorna funnits
tillgängliga på kommunens hemsida. Kartorna har gjorts tillgängliga till allmänheten
genom att de funnits på stadshuset och på biblioteken i de större tätorterna. De har
presenterats på alla samrådsmöten och distribuerats till de som efterfrågat dem. I
utställningshandlingen har kartorna utvecklas med t ex skrafferade skikt, så att
lagren blir lättare att skilja åt. Kartsystemet kommer att låsas i de olika skedena
samråd, utställning/granskning samt antagande av översiktsplanen. Översiktsplanen
har kompletterats med läshänvisningar för att bättre koppla till kartorna alternativt
integreras i planhandlingarna. De interaktiva kartorna har kompletterats med en
samlad tryckt mark- och vattenanvändningskarta.

Planstrategi

Örkelljunga kommun anser att planstrategin bör utvecklas över kom-
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mungränserna, t ex skulle ett utvecklingsstråk mellan Munka Ljungby
utmed väg 114. Socialdemokraterna i Ängelholm undrar varför översiktsplanen inte separatredovisar Skälderviken på planstrategin. Wiik, Per
framför att kartan bör redovisas i större format.

Kommunens kommentar: Planstrategin utgör en övergripande sammanfattande
karta över Ängelholms kommun. I kartan används tätortsbenämningarna. Skälderviken ingår i Ängelholms tätort. I de interaktiva kartorna går det att zooma in till
olika områden. I utställningshandlingen har inzoomningsnivån förbättrats, så att det
går att går att zooma in lite närmare. Utvecklingspilarna visar att kopplingen mellan
kommunens större tätorter är viktig.

Plankartor

Karlsson, Rolf har lämnat följande karta som yttrande på översiktsplan.

Stenholm, Karin framför att kartorna inte alltid lever upp till den hållbara ambitionen.

Kommunens kommentar: Kartorna visar på planerad utveckling till år 2035.
Flera av de planerade bebyggelseområdena i kommunen är redan beslutade. I Barkåkra och Södra Ängelholm finns fördjupade översiktsplaner, som ersätts av översiktsplanen när den vinner laga kraft, och detaljplaner pågår. I stationsområden pågår ett
planprograms- och detaljplanearbete. I Rönneboda/Skörpinge pågår detaljplanering. I
utställningshandlingen har motivet till planerad bebyggels utvecklats.
Bostäder
Wigström, Marie-Louise och Åkerman, Sigvard motsätter sig förslaget att markera hela området söder om Magnarps by för byggnation.
Bjärudd, Bengt blir bedrövad när han ser att den nya översiktsplanen
kommer godkänna sammanhängande villabebyggelse hela vägen från
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Ängelholm till Vejbystrand där de naturliga gränserna mellan byarna
raderas ut.

Kommunens kommentar: Detaljplan för del av Magnarp 64:1 har nu antagits och vunnit laga kraft. I utställningshandlingen har bebyggelseområdet ändrats så
att det stämmer överens med den laga kraftvunna detaljplanen. Bebyggelse planeras
inte från Ängelholm till Vejbystrand, vilket framgår av kartan över planerad bostadsbebyggelse. Gränserna mellan byarna kommer inte suddas ut och gröna kilar kommer
vara kvar. Översiktsplanen har kompletterats med en karta över gröna kilar.
Infrastruktur
Trafikverket framför att kommunens inventering av riskobjekt bör överensstämma med redovisningen av vägar som är utpekade som rekommenderade transportleder för farligt gods. Räddningstjänsten framför
att planen godkänns under förutsättning att transporter av farligt gods
inom tätorterna minimeras eller helst upphör så snart som möjligt.

Kommunens kommentar: Kartan över farligt gods innehåller förslag på vägar
för farligt gods, vilket även görs i befintlig översiktsplan från 2004. Ängelholms
kommun redovisar i översiktsplanen förslag på förbud mot transport av farligt gods på
Kristian II:s väg och på väg 1788 mellan Munka Ljungby och Hjärnarp.
Teknisk försörjning
Trafikverket framför att områden för vindkraft bör göras så att buffertzoner för allmänna vägar och järnvägar inte ingår i områdena. Försvarsmakten framför att fyra områden är delvis olämpliga då vissa delar av
dem står i konflikt med Försvarsmaktens tekniska system. Två områden
bör helt utgå: Össjö och Höremosse/Kärrgårda. Klippans kommun
framför att Gångvad bör utgå i sin helhet samt att Brekille bör halveras
och den halva området som angränsar Klippans kommun strykas.

Kommunens kommentar: Områden och skyddsavstånd för vindkraft har reviderats i utställningshandlingen, utifrån inkomna synpunkter under samrådet.
Mellankommunala frågor
Helsingborgs stad anser att Ängelholm i karttjänsten på ett tydligt och
bra sätt har pekat ut de frågor man anser är av mellankommunal betydelse.

Riksintressen

Riksintresse järnväg
Trafikverket framför att en ändring bör göras gällande sträckningen över
möjlighet till höghastighetståg/Europabana i kartan, så att det framgår att
ett område för framtida riksintresse finns utpekat för höghastighetsbana
Jönköping-Malmö. Trafikverket anser att riksintressen för kommunikationer ska namnges vart och ett i översiktsplanen och redovisas tydlig på en
markanvändningskarta.

Kommunens kommentar: I utställningshandling har texten i del 2 komplett76(80) 		
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erats med detta och en karthänvisning har gjorts. I utställningshandlingen har
översiktsplanen kompletterats med en mark- och vattenanvändningskarta, där kommunikationerna syns.
Riksintresse vägar
Trafikverket framför att vägar av riksintresse ska namnges med vägnummer. Vägar av riksintresse med koppling till flygplatsen är även väg 1701
och väg 105 med anslutning från väg E6 norrifrån respektive väg 1710
och väg 1701 med anslutning från väg E6 söderifrån. Trafikverket anser
att riksintressen för kommunikationer ska namnges vart och ett i översiktsplanen och redovisas tydlig på en markanvändningskarta.

Kommunens kommentar: I utställningshandlingen har den interaktiva kartan
kompletterats med vägnummer för vägar av riksintresse. I utställningshandlingen har
översiktsplanen kompletterats med en mark- och vattenanvändingskarta, där kommunikationerna syns.

Underlagskartor

Naturmiljö
Miljönämnden framför att det i Ängelholm numera finns tre naturreservat, eftersom reservatet Hålebäcksröd är bildat.

Kommunens kommentar: Utställningshandlingen har kompletterats med det
nya naturreservatet Hålebäcksröd.
Martholm, Lena och Runar och Rohrmüller, Ursula anser att en
karta över djur-, växt- och biotopskydd självklart ska finnas med.

Kommunens kommentar: Karta över djur- och växtskydd finns redan i
översiksplanen. Utställningshandlingen har kompletterats med karta över skogliga
biotopskydd.
Teknisk försörjning
Försvarsmakten framför att beskrivningen av riksintresse för totalförsvarets civila del bör kompletteras med en karta där väderradarns stoppområde för höga objekt samt influensområde framgår.

Kommunens kommentar: Utställningshandlingen har kompletterats med en
karta över väderradarns stoppområde samt influensområde.
E.ON Gas framför att de har ett befintligt distributionsnät för naturoch biogas i södra delen av Ängelholms kommun, vid Strövelstorp.
E.ON Elnät framför att de regionala ledningarna och föreningsstationerna bör redovisas i kartor.

Kommunens kommentar: Utställningshandlingen har kompletterats med att
det finns ett distributionsnät för natur- och biogas i södra delen av Ängelholm och
nätet har ritats in på kartan över gasledningar. E.ON Elnäts regionala ledningsnät
ingår på kartan över kraftledningar i kommunen.
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Risker
Länsstyrelsen Skåne anser att det är nödvändigt med redovisning på
kartor avseende vilka områden som är olämpliga att bebygga i kustområdet och i anslutning till Rönne å avseende såväl risker för erosion och
översvämning. Eventuella skyddsåtgärder behöver redovisas på karta.
SGI önskar att det ska finnas kartor som visar havsvattennivån 2100.

Kommunens kommentar: Översiktsplanen innehåller kartor över översvämning
och erosion samt höjder för bebyggelse. Kommunen kompletterar inte översiktsplanen
med kartor över vilka områden som är olämpliga att bebygga eller skyddsåtgärder
i översiktsplanen, utan riskbedömning och utredningar kommer tas fram i detaljplaneskedet. Utställningshandlingen har kompletterats med en karta som visar höjd
havsnivå 1 meter för år 2100, från SGU.
SGI anser att de interaktiva kartorna ger en god överblick av förväntade
utredningsfrågor gällande ras och skred i senare planeringsskeden. De
innehåller dock inte några identifierade riskområden för ras och skred.

Kommunens kommuntar: Utställningshandlingen har kompletterats med
karta från SGU över jordskred och raviner.
Övrigt
SGU anser att översiktsplanen ska kompletteras med geologiska kartor.

Kommunens kommentar: Berggrunds- och jordartskartorna bedöms vara för
komplicerade för att infoga i översiktsplanen. De finns dock tillgängliga via SGU.

ÖVRIGT

Lantmäteriet anser att frågan om huvudmannaskap på allmänna platser
bör diskuteras redan i översiktsplanen. Kommunen bör peka ut de områden där kommunen idag inte är och i framtiden inte heller avser vara
huvudman för allmänna platser.

Kommunens kommentar: Huvudmannaskapet avgörs i detaljplaneskedet,
utifrån planutformningen.
Trafikverket har vid planeringen av Södra Ängelholm lyft frågan om
väghållningsansvar och anser att processen om förändrade av vägen för
den del av Kungsgårdsleden som är väg 1785 bör inledas.

Kommunens kommentar: Frågan om väghållningsansvar behandlas inte i
översiktsplanen.
Wiklund, Björn anser att resurser ska avsättas för att bevara den vackra
Magnarpsheden, som så länge är ett välbesökt promenadstråk för både
permanentboende och besökare.

Kommunens kommentar: Ett beslut har tagits om att Magnarpsheden ska bli
ett naturreservat.
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ÄNDRINGAR I ÖVERSIKTSPLAN
2035
Ställningstagande

I utställningshandlingen av översiktsplanen följande större ändringar
genomförts:
Text
• Ställningstagandena i översiktsplanen har förtydligats och samtliga ställningstaganden har förts in i del 1.
• Översiktsplanen har justerats för att överensstämma med kommunens
nya organisation.
• Översiktsplanen har ändrats med att den kommer ersätta de fördjupade
översiktsplanerna för Barkåkra och Södra Ängelholm samt det tematiska tillägget till översiktsplan gällande vindkraft, när den vinner laga
kraft.
• Översiktsplanen har kompletterats med inkomna faktauppgifter från
samrådet, ny statistik och lagstiftning.
• Grönområden i översiktsplanen har justerats utifrån inkomna synpunkter under samrådet av grönstrukturplanen.
• Översiktsplanen har utvecklats avseende havs- och kustvattenplanering.
• Översiktsplanens har utvecklats avseende landsbygden.
• Översiktsplanen har kompletterats med ett ställningstagande om att
inga nya externa handelsområden ska etableras.
• En översyn av vindkraftsområdena har genomförts.
• Översiktsplanen har kompletterats med nya kapitel, t ex om geologi,
skolans betydelse och leder.
• Översiktsplanen har utvecklats med hur riksintressena ska tillgodoses
och avvägning mellan olika intressen.
• Miljökonsekvensbeskrivningen har utvecklats, bl a med hur planen förhåller sig till miljökvalitetsnormerna.
Kartor
• De interaktiva kartornas layout har förbättrats med skrafferingar etc.
• De interaktiva kartorna har kompletterats med en tryckt mark- och
vattenanvändningskarta.
• Översiktsplanen har kompletterats med hänvisningar till kartor.
• Översiktsplanen, både handlingen och de interaktiva kartorna, har kompletterats med fler kartor (t ex kustvattenkarta, karta över höjd havsnivå, ras och skred etc).
• Utbyggnadsområden väster om järnvägen och söder om Råbockavägen
vid stationsområdet har tagits bort och utbyggnadsområdet Barkåkra
har justerats.
• Utredningsområden i Kronoskogen och Nybroskogen har tagits bort.
Ett utredningsområde i den norra delen av Valhallskogen har lagts till.
• Ett handelsområde vid Varalöv har lagts till.
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