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SAMMANFATTNING
Ängelholms kommun har försökt att nå ut med utställningen av översiktsplanen 2035 så brett som möjligt. Det är positivt att så pass många
lagt tid på att sätta sig in i planen och lämnat värdefulla synpunkter, sammanlagt 111 instanser. Under utställningen har framförallt privatpersoner yttrat sig. De inkomna synpunkterna handlar framförallt om utredningsområdet i Valhallskogen, som i antagandehandlingen har minskats.
Därutöver har många under utställningen framfört att de inte anser att
området väster om järnvägen i Barkåkra, den s k Hästhagen, ska bebyggas.
Under utställningen av översiktsplanen ska länsstyrelsen avge ett granskningsyttrande, som ska bifogas översiktsplanen (yttrandet finns i sin helhet i del 2) för att klargöra i vilka avseenden stat och kommun har olika
uppfattningar. Det är inte ovanligt att statens och kommunens uppfattningar skiljer sig åt. Länsstyrelsen överprövar dock inte översiktsplanen.
När detaljplaner sedan tas fram fortsätter dialogen mellan länsstyrelsen
och kommunen. Länsstyrelsens granskningsyttrande har medfört vissa
ändringar av översiktsplanen, de har dock inte varit så pass omfattande
att de föranlett en ny utställning. Länsstyrelsens och kommunens uppfattning om hur detaljerad en översiktsplan ska vara, om markområden
används för det ändamål som är mest lämpliga samt hur pass stora ytor
kommunen ska peka ut för bostäder och verksamheter skiljer sig åt, vilket
framgår av utställningsutlåtandet.
De inkomna yttrandena föranleder ingen omfattande omarbetning av förslaget, utan inriktningen ligger fast. Det innebär att det inte är nödvändigt
med en ny utställning av översiktsplanen.
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ÖVERSIKTSPLANENS PROCESS
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 tjänstepersoner 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.

Samråd

Översiktsplan 2035 var på samråd under perioden den 18 augusti - 28
november 2014. 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.
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 fanns information om samrådet
av översiktsplanen tillgängligt på Facebook, Instagram, Twitter och i en
ungdomsapp.
Under samrådstiden arrangerades fem externa samrådsmöten med
allmänheten i de större tätorterna, stadshusfrukost med företagarna och
enskilda möten med de föreningar och enskilda personer som efterfrågat
det. Kommunen har även genomfört möten med länsstyrelsen Skåne och
Trafikverket om förslaget till översiktsplan.
Internt presenterades samrådsförslaget på ett stadsbyggnadsmöte, på
arbetsplatsträffar för dåvarande förvaltningar och nämnder samt för de
politiska partier som efterfrågat det.
Samrådet gav länsstyrelsen, regionen, kommuner och andra berörda formell möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till översiktsplan. Totalt
95 synpunkter inkom under samrådet.
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Plan- och bygglagen
Efter utställningstiden
ska kommunen i ett
särskilt utlåtande sammanställa de synpunkter som kommit fram
och redovisa de förslag
som synpunkterna gett
anledning till.

Utställning

Efter samrådet sammanställdes och bemöttes de inkomna synpunkterna
i en samrådsredogörelse. Därefter reviderades översiktsplanen. Översiktsplanen ställdes sedan ut för granskning under perioden 1 mars - 31
maj 2016. Samma instanser som fick översiktsplanen på samråd fick den
under utställningen. Målsättningen var att återkoppla till alla som varit
delaktiga i processen under framtagandet av översiktsplanen.
Utställningen genomfördes för att berörda skulle kunna se hur de synpunkter som lämnats in under samrådet tagits tillvara och för att ge ytterligare möjlighet att lämna synpunkter.
Under utställningen fanns översiktsplanen tillgänglig på kommunens
hemsida www.engelholm.se/op2035 samt på stadshuset, stadsbiblioteket,
biblioteken i Hjärnarp, Munka Ljungby, Strövelstorp och Vejbystrand.
Under utställningen arrangerades två öppna hus med allmänheten på
stadsbiblioteket. Ett möte genomfördes även med länsstyrelsen Skåne.
Internt presenterades utställningsförslaget på informationsmöten.
Utställningen gav länsstyrelsen Skåne, Region Skåne, kommuner och
andra berörda ytterligare möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till
översiktsplan. Totalt 111 synpunkter inkom under utställningen.

Antagande

Efter utställningen sammanställdes och bemöttes inkomna synpunkter
i detta utställningsutlåtande. Därefter reviderades översiktsplanen med
tillhörande handlingar, inför beslut i kommunfullmäktige om antagande.
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INKOMNA SYNPUNKTER
Totalt lämnade 111 in synpunkter på förslaget till ny översiktsplan under
utställningen. De inkomna synpunkterna på förslaget till översiktsplan
2035 redovisas i detta utlåtande i sammanfattad form, med kommunens
kortfattade kommentarer. Yttrandena i sin helhet finns i en bilaga.

Myndigheter

Folkhälsomyndigheten			
Försvarsmakten			
Havs- och vattenmyndigheten 		
Jordbruksverket 			
Luftfartsverket
Länsstyrelsen Skåne
Naturvårdsverket			
Region Skåne
Regionmuseet				
Räddningstjänsten SKNV
SGI
SGU					
SMHI
Trafikverket
Transportstyrelsen			

Kommuner

Bjuvs kommun				
Båstads kommun			
Helsingborgs stad
Laholms kommun			
Landskrona stad			
Svalövs kommun			
Åstorps kommun
Örkelljunga kommun

(Avstår från att yttra sig.)
(Har inga synpunkter.)
(Avstår från att yttra sig.)
(Avstår från att yttra sig.)
(Avstår från att yttra sig.)
(Avstår från att yttra sig.)
(Avstår från att yttra sig.)
(Hänvisar till Trafikverket.)
(Har inga synpunkter.)
(Har inga synpunkter.)
(Har inga synpunkter.)
(Avstår från att yttra sig.)
(Har inga synpunkter.)

Beredningar och nämnder
Myndighetsnämnden

Partigrupper
Treklövern
Moderaterna

Rådgivande organ
-

Kommunala bolag
-
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Företag

3GIS
Capra Science
E.ON
Skanova
Sydvatten
Ängelholms flygplats AB		
Öresundskraft 			

(Har inget att erinra.)
(Har inget att erinra.)

Föreningar

Föreningen Rädda Pyttebroområdet
LRF
Margaretetorps vägförening
Naturskyddsföreningen
Naturskyddsföreningen Ängelholm
Skäldervikens byalag
Starby bygdegårdsförening
Strandängens samfällighetsförening

Allmänhet

Ahlbin Berg, Solveig
Albrecht, Monica
Andersson, Jan
Andersson, Magnus och Karlsson, Susanne
Andersson, Per Olof
Areskoug-Bengtsson, Boel och Bengtsson, Peter
Bengtsson, Carina och Bo
Bengtsson, Jan-Erik
Berg, Amanda och Landén, Ingrid
Berg, Lars-Olof
Bergström, Torgny
Bernstrup, Tore och Karin
Björsell, Kerstin
Brorsson, Thomas
Cederhag, Pär
Dacke Thall familj
Dahl-Lidén, Lena
Edblad familj
Englund, Katrin och Ola
Gartborn Sandberg, Kätie
Gran, Ylva
Göransson, Anders
Holm, Mats
Håkansson, Sten
Ingelstam, Lars
Jansson, Håkan
Jonna
Karlsson familj
Landén, Ingrid
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Lantz Holm, Helena och Holm, Martin
Larsson familj
Lazzari, Eva
Lidén, Thomas
Lindqvist Frisk, Karin
Lindqvist, Hanna
Lindqvist, Torbjörn
Lundblad, Mattias
Madsen, Anneli
Malmström, Inger
Malmström, Rolf
Melin, Pia, Melin, Elly och Brodin, Kit genom Brodin, Kit
Melin, Torbjörn
Månsson, Bengt
Nelson, Anna
Nelson, Bert-Owe
Nelson, Inge
Nelson, Jessica
Nilsson, Thomas
Ohlsson, Gisela G
Olsson, Carin och Kjell-Erik
Paulsson, Göran
Permell, Carl-Erik
Persson, Lena och Torbjörn
Rehn, Rebecca
Rolf, Sven-Erik och Mary-Ann
Rosenörn-Lehn, Fritz
Roth, Jan
Roth, Mirjam och Jonas
Scotte och Nilsson familj
Sjögren familj
Stavehaug, Lars
Stenholm, Karin
Strand, Inger och Mikael
Svensson familj
Svensson, Håkan
Thorell-Ekstrand, Ingrid och Ekstrand, Bo
Wallin Brorsson, Karolina
Wallin, Ingegerd
Yngvesson, Christer och Anna

Övrigt

Enhetschef för mark- och exploateringsenheten
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GENERELLT		 		

Länsstyrelsen Skåne bedömer att översiktsplanen saknar vägledning för
efterföljande prövningar om hur mark- och vattenområden ska användas
och hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Planhandlingarna
är otydliga i att beskriva kommunens förutsättningar. Planhandlingarna
saknar avvägningar och prioriteringar mellan olika berörda allmänna
intressen samt vägledning för hur förekommande intressekonflikter ska
hanteras. Nuvarande handlingar anses inte uppfylla lagkraven för en översiktsplan. Konsekvensen blir att tolkningen och tillämpningen försvåras
både vid kommunens och vid andra myndigheters prövningar. Kommande detaljplaneläggning som inte är förenlig med översiktsplanen och
länsstyrelsens granskningsyttrande kan kräva ett utökat planförfarande.
Region Skåne anser att Ängelholms kommun har tagit hänsyn till inkomna synpunkter, inte minst Region Skånes synpunkter. Helsingborgs
Stad ser positivt på förslaget till översiktsplan i Ängelholm. Utställningshandlingen är lättillgänglig i språk och layout samt har en tydlig struktur.
Myndighetsnämnen anser att översiktsplanen inte erbjuder det stöd
som önskas och inte är det verktyg som behövs. Vision och viljeinriktning saknas. Det vore önskvärt att styrdokumentet hade omarbetats både
innehållsmässigt och strukturellt efter samrådet. I vissa fall saknas detaljer och i andra fall är detaljnivån för hög. Upplägget följer ingen given
struktur. För att detaljplane- och bygglovsprocessen ska vara effektiv och
tidsbesparande behöver översiktsplanen ge tydliga riktlinjer. Treklövern
anser att översiktsplanen är omfattande och innehåller stolta framtidsmål. Dokumentet bör vara hälften så omfattande och innehåller många
onödiga skrivningar. Bengtsson, Jan-Erik anser att denna utgåva är väl
genomarbetad och kommer utgöra ett bra underlag för utvecklingen av
Ängelholm. Nelson, Bert-Owe anser att dokumenten är ordrika.

Kommunens kommentar: Kommunen och länsstyrelsen har inte samma synpunkter om vad som ska ingå i den översiktliga planeringen. Kommunen vill genom
översiktsplanen skapa möjligheter inför framtiden och göra översiktsplanen flexibel
för att fungera på olika scenarier i framtiden. Kommunen anser att översiktsplanen
på en strategisk nivå pekar ut riktningen för 20 år framåt i tiden. Kommunen har i
översiktsplanen valt att peka ut utbyggnadsområden på en övergripande nivå och att
i detaljplaneskedet genomföra fördjupade utredningar samt utifrån det ta ställning till
exakt var och vad som kommer bebyggas. Länsstyrelsen har en mer restriktiv hållning
och vill redan i översiktsplanen reglera markanvändningen så detaljerat som möjligt.
Översiktsplanen har tagits fram i bred dialog i en lång arbetsprocess där allmänhet,
föreningar, omkringliggande kommuner, näringsliv, elever, kommunala bolag, tjänstepersoner och politiker varit delaktiga. Efter att förslaget till samrådhandling tagits
fram tillsammans med projektgruppen för översiktsplanen, förankrades det först på
tjänstepersonsnivå och sedan på politisk nivå, innan kommunstyrelsen tog beslut om
att sända ut handlingarna på samråd. Översiktsplanen har därefter reviderats efter
att kommunen tagit ställning till inkomna yttranden under samrådet. Därefter har
politiken tagit beslut om utställning av översiktsplanen. Översiktsplanen innehåller
visionen från Kraftsamling samt 11 strategier med tillhörande ställningstaganden.
Kapitlet om vindkraft är mer detaljerat än övriga kapitel, för att översiktsplanen ska
ersätta det nuvarande tematiska tillägget om vindkraft. En referensgrupp om vind10(52) 		
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kraft, med representanter från bl a plan- och miljöenheten, har tagit fram kapitlet om
vindkraft. Översiktsplanen är indelad i två olika delar, del 1 som utgör det strategiska dokumentet samt del 2 som är mer detaljerat och behandlar riksintressen/miljöoch riskfaktorer/mellankommunala frågor/konsekvensbeskrivning. Den interaktiva
kartan har i antagandehandlingen kompletterats med informationsrutor som bl a
innehåller riktlinjer. Ställningstagandena har, efter samrådet, tydliggjorts. Kommunen
har valt att hålla översiktsplanen på en strategisk och övergripande nivå, i enlighet
med plan- och bygglagen och Boverkets rekommendationer.

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE ÖVERSIKTSPLAN 2035

11(52)

ÖVERSIKTSPLAN DEL 1		
SAMMANFATTNING

Ställningstaganden
Länsstyrelsen Skåne anser att översiktsplanen inte anger ställningstaganden som visar hur utvecklingen av den fysiska miljön ska ske för att nå
uppsatta mål. Region Skåne anser att ställningstagandena tydligt visar
på kopplingen mellan ställningstaganden och konkret framtida handlingskraft. Myndighetsnämnden anser att ställningstagandena bör samlas
för att hitta lätt i materialet. Ställningstagandena ger inte tillräcklig vägledning. Naturskyddsföreningen anser att översiktsplanen behöver innehålla konkreta mål och delmål. Om man inte har det bör det inarbetas i
handlings- och verksamhetsplaner. Nelson, Bert-Owe anser att översiktsplanen innehåller rimliga och bra ställningstaganden.

Kommunens kommentar: Det övergripande målet är att kommunen ska
utvecklas på ett hållbart sätt. Ställningstagandena redovisar vad kommunen ska
genomföra för att uppnå målet samt har, efter inkomna synpunkter under samrådet,
förtydligats med hur det ska ske. Samtliga ställningstaganden är samlade i sammanfattningen i del 1. Översiktsplanens struktur och ställningstagandena har behandlats i
projektgruppen samt därefter förankrats på tjänstepersonsnivå med alla huvuduppdrag
och på politisk nivå. Det finns separata styrdokument för många av de områden som
tas upp i översiktsplanen.

STRATEGIER
ÄNGELHOLMS ROLL I ÖRESUNDSREGIONEN
Regionala mål
Region Skåne anser att översiktsplanen i högre grad behöver tydliggöra
vilken roll Ängelholm som kärna spelar, eller kan spela, i familjen Helsingborg och i Skåne som helhet. Ängelholms ambition och viljeinriktning att lyftas som regional kärna är intresseväckande och blir ett inspel
till det fortsatta utvecklingsarbetet inom Strukturbild för Skåne. Helsingborgs Stad anser att det löper en röd tråd mellan översiktsplanen och
strukturplanen för Skåne Nordväst. Myndighetsnämnden framför att
det i översiktsplanen på flera ställen hänvisas till familjen Helsingborg,
men att det saknas källhänvisningar och strategier.

Kommunens kommentar: Översiktsplanen har utvecklats med vilken roll
Ängelholm spelar som en regional kärna i antagandehandlingen. Ängelholms kommun utgör en del av familjen Helsingborg. Familjen har en verksamhetsplan, handlingsplan och grupper som är verksamma inom olika områden. Familjen har även
strukturplan med gemensamma ställningstaganden för översiktlig planering, vilket
framgår av översiktsplanen, som är beslutad av såväl familjen Helsingborg som Ängelholms kommun.
Lokala mål
Treklövern anser att skrivningen om Ängelholms Näringsliv och flerkärnighet bör tas bort.
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Kommunens kommentar: Ängelholms Näringsliv finns med bl a för att de
utgör en stödjande part vid etableringar av företag och näringslivsutveckling. Texten
om flerkärnighet är nödvändig för ställningstagandet att Ängelholm ska ses som en
regional kärna.
SAMSPEL FÖR ATT SKAPA HELHET 		
Länsstyrelsen Skåne framför att det i översiktsplanen anges att befolkningen ska öka med ca 400 personer per år, vilket länsstyrelsen bedömer
skulle medföra ett årligt behov av 170 bostäder. I översiktsplanen föreslås
sammanlagt 7 000 nya bostäder inom de fyra större utbyggnadsområdena, vilket motsvarar ca 330 bostäder per år. Länsstyrelsen gör bedömningen att det inte står i proportion till det bostadsbehov som anges
i bostadsförsörjningsplanen om att det behövs en planberedskap med
ca 250 bostäder per år. Myndighetsnämnden anser att översiktsplanen
saknar koppling till bostadsförsörjningsplanen. Det framgår inte av översiksplanen varför det finns behov för nya bostadsområden på 9,5 km2.
Det framgår inte heller varför den specifika utformningen ser ut som den
gör. Treklövern står bakom målet om att kommunen ska växa med drygt
400 personer per år och det måste tydligt slå igenom i översiktsplanen. God framförhållning är att planera för 300-400 nya bostäder per år,
eftersom projekt blir försenade eller minskas. Målet måste följas av hög
beredskap av kommunal samhällsservice.

Kommunens kommentar: KF:s mål är att Ängelholms kommun ska öka med
400 personer per år och ska därför ha en planberedskap med 250 bostäder årligen,
vilket framgår av översiktsplan. Kommunen anser att målet är en miniminivå. Planberedskapen behöver vara större än det årliga bostadsbehovet, eftersom långt ifrån alla
detaljplanelagda områden byggs enligt plan. Kommunen gör bedömningen att befolkningsökningen och det framtida behovet av bostäder stämmer väl överens med planerade utbyggnadsområden och förtätning samt att översiktsplanen stämmer överens med
bostadsförsörjningsplanen. Värt att notera är dock att dokumenten gäller för olika
tidsperioder. Bostadsförsörjningsplanen gäller i fyra år och översiktsplanen 20 år. I
bostadsförsörjningsplanen är även mindre utbyggnadsområden för bostäder med, dessa
är inte medtagna i översiktsplanen. De utbyggnadsområden som pekas ut i översiktsplanen är de större områden som kommunen anser lämpliga inom planperioden.
Utbyggnadsområdena och dess utformning har tagits fram tillsammans med projektgruppen, representanter från samtliga huvuduppdrag och bolag samt den politiska
styrgruppen för översiktsplanen.
Hushålla med marken
Trafikverket anser att delar av den nya föreslagna bebyggelsen inte
innebär en förtätning av de större tätorterna. Helsingborgs Stad stödjer
Ängelholms strategi att växa i befintliga strukturer. Treklövern anser att
texten om estetik och arkitektur bör tas bort gällande förtätning, då det
är en självklarhet som prövas vid bygglovet.

Kommunens kommentar: De större utbyggnadsområdena för bostäder är politiskt beslutade samt ingår i pågående planering och kvarstår därför. Samtliga
utbyggnadsområden i översiktsplanen innebär inte en förtätning, men bedöms vara
UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE ÖVERSIKTSPLAN 2035
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viktiga för att orterna ska ges möjlighet att växa och för att orterna ska fungera som
serviceorter. Därutöver ska en förtätning av dessa orter ske. Samtliga större tätorter
i kommunen har tillgång till buss. Kommunen har bedömt att estetiken är viktig vid
förtätning, det bidrar till en bättre stadsmiljö samtidigt som det kan bidra till att
skapa acceptans för förtätningen.
Myndighetsnämnden framför att översiktsplanen klargör att centralorten ska förtätas och att åkermarken i möjligaste mån ska bevaras,
samtidigt som en del av utpekade utbyggnadsområden ligger på jordbruksmark. Hushållning med åkermark bör finnas med i ställningstagandet. LRF noterar med glädje att åkermarken i möjligaste mån ska värnas
i Ängelholm kommun samt att kommunen ska växa effektivt med en
hållbar markanvändning som förtätning. Samtidigt väljer kommunen att
gå vidare med planerna med bebyggelse på Vilhelmsfält, Rönneboda/
Skörpinge, Varalöv, Humlarpsområdet. LRF anser att kommunen i första
hand bör förtäta, bygga väster om järnvägen vid stationen, bygga på mindre bördig mark längs Hallandsåsen. Naturskyddsföreningen, Bengtsson, Jan-Erik ställer sig bakom att spara bördig åkermark. Kommunen
skulle kunna vara föregångare med att göra odlingsreservat av högt
klassad åkermark. Vilhelmsfält bör inte bebyggas. Stenholm, Karin anser
att det inte alls är lämpligt att exploatera jordbruksmark, naturmark eller
grönområden. Enhetschefen för mark- och exploateringsenheten
framför att det är viktigt att nya villaområden byggs, för att mark- och exploateringsenheten arbetar mot marknaden och det är så många människor vill bo. Översiktsplanen bör motivera varför villabebyggelsen är viktig
och väga det mot intressen såsom jordbruksmark eller riksintressen.

Kommunens kommentar: Stora delar av kommunen omfattas av antingen
jordbruksmark eller skogsmark. I kapiltet om ”Mål- och intressekonflikter” i
konsekvensbeskrivningen i del 2 av översiktsplanen framgår att ambitionen, utöver de
utbyggnads- och utredningsområden som pekas ut, är att verka för att skapa ett hållbart samhälle och vara försiktig med att bygga på åkermark samt inom riksintresse.
Ställningstagandet om förtätning har i antagandehandlingen kompletterats med att
kommunen ska vara försiktig med att bygga på åkermark, utöver de större utbyggnadsområden och utredningsområden som översiktsplanen innehåller. Kommunen
arbetar för att skapa en blandad bebyggelsestruktur, för att tillgodose bostadsbehovet
hos olika målgrupper.
Bebyggelse kollektivtrafiknära
Trafikverket anser att kommunen kan vara tydligare i sina prioriteringar
avseende utbyggnad av bebyggelse som främjar ett hållbart transportsystem och samhälle. I ställningstaganden bör bebyggelse i stationsnära lägen och i större tätorter i befintliga kollektivtrafikstråk prioriteras. Eftersom kommunen prioriterar detaljplaner i nya större utbyggnadsområden
förlorar ställningstagandet i tydlighet avseende prioriteringar. Ett tillägg
gällande detaljplaneringen bör göras: ”... vid samplanering med Kollektivtrafikmyndigheten och Skånetrafiken”. Helsingborgs Stad stödjer
Ängelholms strategi att växa i kollektivtrafikstråken.
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Kommunens kommentar: Av ställningstagandet om att planera bebyggelse
i kollektivtrafik- och stationsnära lägen framgår att detaljplaner i dessa lägen ska
prioriteras. I de fyra större utbyggnadsområdena som kommunen pekar ut pågår
redan planering i form av planprogram och detaljplaner. Samtliga utbyggnadsområden
antingen redan är eller kan i framtiden bli försörjda med kollektivtrafik. Av ställningstagandet om kollektivtrafik framgår redan att kommunen ska samverka med
Region Skåne, Skånetrafiken och Trafikverket.
Blandad bebyggelsestruktur
Stenholm, Karin undrar varför det inte finns någon färg för blandad
bebyggelse på kartorna.

Kommunens kommentar: Ängelholms kommun har valt att inte specificera var
blandad bebyggelse ska lokaliseras på kartorna. Översiktsplanen innehåller dock ett
ställningstagande att en blandad bebyggelsestruktur ska främjas i centralorten och i de
större tätorterna.
Främja miljöanpassat byggande
Treklövern är emot kommunala särkrav. Om kommunen verkligen vill ta
steget mot mer miljöanpassning hade det varit bättre med tydliga skrivningar om t ex sopsugssystem eller att minska antalet lastbilstransporter.

Kommunens kommentar: Det finns beslut från kommunfullmäktige om att
riktlinjer för miljöanpassat byggande ska tas fram. De ska inte utgöra krav, utan
fungera som incitament och inspiration. Kommunen ska arbeta för att skapa frivilliga
överenskommelser, genom dialog. Det sker bl a vid utvecklingen av stationsområdet.
Större utbyggnadsområden
Trafikverket framför att kommunen pekar ut ett antal utbyggnadsområden som medför att delar av det statliga vägnätet förändras och att
dialog kring väghållaransvar måste inledas mellan Trafikverket och kommunen i detaljplaneskedet. Myndighetsnämnden framför att det inte
framgår hur man kommit fram till de utpekade exploateringsområdena
och om det utförts en analys gentemot riksintressen, jordbruksmark och
landskapsbild. Utbyggnadsområdena bör prioriteras inbördes. Föreningen Rädda Pyttebroområdet och Stenholm, Karin anser att kommunen
vid exploatering av stora projekt bör inventera det aktuella området och
se var grönska finns samt ta med den i planeringen av området.

Kommunens kommentar: Trafikverket är och kommer även fortsättningsvis
att vara delaktig i detaljplaneringen avseende vägar och väghållningsansvar. Utbyggnadsområdena och dess utformning har tagits fram tillsammans med projektgruppen,
representanter från samtliga huvuduppdrag och bolag samt den politiska styrgruppen
för översiktsplanen. Kommunen har valt att inte prioritera utbyggnadsområdena.
Grönstrukturen ingår som en del av kommunens planer. I samband med framtagandet av grönstrukturplanen har inventering av kommunens grönstruktur i de större
tätorterna genomförts.
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Barkåkra
Länsstyrelsen Skåne bedömer att genomförande av utbyggnadsområdet
vid Barkåkra (som länsstyrelsen benämner Björkhagen, Skepparkroken,
mellan Skepparkroken och Skälderviken/Valhall med Barkåkra) inte
tillgodoser riksintressena enligt 3 kap MB samt att planhandlingarna inte
redovisar hur riksintressena ska tillgodoses vid efterföljande prövningar.
Utbyggnadsområdet är även beläget inom riksintresse enligt 4 kap MB.
Kommunen har översiktsplanen inte visat att undantag enligt 4 kap 1 §
andra stycket MB kan tillämpas. Detaljplaneläggning inom området kan
därför komma att överprövas vid länsstyrelsens tillsyn enligt 11 kap PBL.
Strandängens samfällighetsförening, Andersson, Jan, Andersson,
Magnus, Karlsson, Susann, Englund, Katrin och Ola, Göransson,
Anders, Lantz Holm, Helena, Holm, Martin, Månsson, Bengt anser
att området väster om järnvägen, den s k hästhagen, inte ska exploateras
och motiverar det på olika sätt: bl a att området bör bevaras som grönområde, att området utgör en grön kil, att betesmarken ska tas tillvara
och att bebyggelse skulle förändra landskapsbilden.

Kommunens kommentar: Barkåkra ingår i såväl översiktslanen från 2004,
som den fördjupade översiktsplanen för Barkåkra. Kommunen anser att det är
viktigt att bebygga området kring den nya stationen i Barkåkra, för att uppmuntra
ett hållbart resande. Både av Region Skåne, familjen Helsingborg och kommunen
framgår att bebyggelse i stationsnära lägen ska prioriteras. Barkåkra kommer att
ingå i regionens projekt ”Stationsnära läge 2.0”, som handlar just om att bygga i
stationsnära lägen. I antagandehandlingen har den interaktiva kartan kompletterats
med informationsrutor, som bl a innehåller värdebeskrivningar och ställningstaganden
gällande riksintressen.
Stationsområdet
Trafikverket anser att möjligheten för fler passager vid järnvägen måste
prövas i särskild ordning. Treklövern anser att stationsområdet bör kunna bebyggas med 2000 bostäder samt saknar möjligheter till viss bostadsbebyggelse väster om järnvägen. De vill ha tillbaka delar av Kronoskogen
nära stationen, Banskolevägen och Havsbadsvägen som utredningsområde. Bostadsbebyggelse i del av Kronoskogen kan bidra till att enklare nå
kraftsamlingsmålet ”Staden till havet” och få ett mer varaktigt skydd för
Kronoskogen i form av naturreservat. Föreningen Rädda Pyttebroområdet och Stenholm, Karin anser att det är en dålig idé att ny bebyggelse
föreslås i en del av Järnvägsparken samt att de grönremsor som finns
inom stationsområdet bör ingå i ett grönt nät i den framtida strukturen.
Bengtsson, Jan-Erik anser att en remsa på 150 meter ska läggas in för
bebyggelse väster om järnvägen från Kulltorp till Havsbadsvägen.

Kommunens kommentar: Det förs redan en dialog mellan Trafikverket och
kommunen samt övriga berörda om passager i stationsområdet. Ett planprogram och
en värdeplan för hållbarhet i stationsområdet är framtagna och har varit på samråd.
Efter samrådet har planprogrammet justerats med att stationsområdet ska rymma
2 700 bostäder: 1 700 bostäder i etapp 1 och 1 000 bostäder i etapp 2. Det har
därför justerats i antagandehandlingen till översiktsplanen.
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Övrigt
Länsstyrelsen Skåne bedömer att genomförandet av flera utbyggnadsområden strider mot 2 kap 2-3 §§ PBL, då de inte kan anses syfta till att
mark- och vattenområden används för de ändamål som områdena är
mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Länsstyrelsen bedömer att genomförande av flera utbyggnadsområden inte
tillgodoser riksintressena enligt 3 kap MB samt att planhandlingarna inte
redovisar hur riksintressena ska tillgodoses vid efterföljande prövningar.
För utbyggnadsområden inom riksintresse enligt 4 kap MB har översiktsplanen inte visat att undantag enligt 4 kap 1 § andra stycket MB kan
tillämpas. Detaljplaneläggning inom följande områden kan därför överprövas vid länsstyrelsens tillsyn enligt 11 kap PBL: Vejbystrand, Magnarp,
Margaretetorp, Norra Hjärnarp, sydöstra Ängelholm längs Rönne å.
Planläggning för utbyggnadsområden i riskzonen för översvämning vid
Rönne å kan komma att överprövas vid länsstyrelsens tillsyn enligt 11
kap PBL. Andersson, Per Olof motsätter sig att framtida bostadsbebyggelse planeras på hans jordbruksfastighet Torlarp 3:3, bl a för att området
väster om Furuvägen inte bör planeras för bostadsbebyggelse samt att
vattenmängderna i Vegeån ökar när alltmer mark exploateras.

Kommunens kommentar: Det är oklart vilka områden samt vilken grund
länsstyrselsen baserar sin ståndpunkt 2 kap 2-3 §§ plan- och bygglagen på. Kommunen kan därför inte bemöta detta. Kommunen anser att det är viktigt att möljliggöra utbyggnad med bostäder och verksamheter i kommunens fem större tätorter, som
utgör serviceorter och väljer därför att ha kvar områdena. Bebyggelseutveckling ska
främst ske i kommunens tätorter. Kommunen arbetar för att dessa tätorter ska ha
tillgång till god kollektivtrafik, gång- och cykelvägar och VA. Majoriteten av utbyggnadsområdena i Vejbystrand, Magnarp, Margaretetorp, Hjärnarp och sydöstra Ängelholm ingår i översiktsplan 2004. I antagandehandlingen har den interaktiva kartan
kompletterats med informationsrutor, som bl a innehåller värdebeskrivningar och
ställningstaganden gällande riksintressen. Enligt den nya översvämningskarteringen,
som antagandehandlingen har kompletterats med, ligger stationsområdet och Rönnen
inom riskområde för översvämning. Bebyggelsen i dessa områden kommer därför
anpassas till detta och vid behov kommer erforderliga åtgärder genomföras, i enlighet
med ställningstagandet i översiktsplanen 2035. Planprogram för stationsområdet och
detaljplanerna för Rönnen har varit på samråd.
Utredningsområden
Länsstyrelsen Skåne tar inte ställning till de utredningsområden som
pekas ut, men flera av de synpunkter som tas upp i länsstyrelsens granskningsyttrande berör även dessa.
Jägersberg

Madsen, Anneli är fastighetsägare till Skörpinge 85:4, som ligger vid utredningsområdet vid Jägersberg. Hon förutsätter att hästarna inte påverkas av utredningsområdet.

Kommunens kommentar: Frågan kommer att behandlas när det är aktuellt
med detaljplaneläggning.
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Kronoskogen och Nybroskogen

Föreningen Rädda Pyttebrområdet och Stenholm, Karin framför att
det är bra att utredningsområdena i Kronoskogen och Nybroskogen har
tagits bort.
Valhallskogen

Länsstyrelsen Skåne bedömer att genomförande av utbyggnadsområdet
inte tillgodoser riksintressena enligt 3 kap MB samt att planhandlingarna
inte redovisar hur riksintressena ska tillgodoses vid efterföljande prövningar. Utbyggnadsområdet är även beläget inom riksintresse enligt 4 kap
MB. Kommunen har i översiktsplanen inte visat att undantag enligt 4 kap
1 § andra stycket MB kan tillämpas. Detaljplaneläggning inom området
kan därför komma att överprövas vid länsstyrelsens tillsyn enligt 11 kap
PBL. Föreningen Rädda Pyttebroområdet, Naturskyddsföreningen,
Skäldervikens byalag, Ahlbin Berg, Solveig, Albrecht, Monica,
Areskoug-Bengtsson, Boel, Bengtsson, Peter, Bengtsson, Carina
och Bo, Berg, Amanda, Landén, Ingrid, Berg, Lars-Olof, Bergström, Torgny, Bernstrup, Tore och Karin, Björsell, Kerstin, Cederhag, Pär, familjen Dacke Thall, Dahl-Lidén Lena, Edblad, Katarina
med familj, Gartborn Sandberg, Kätie, Gran, Ylva, Håkansson,
Sten, Ingelstam, Lars, Jansson, Håkan, Jonna/barn i Skälderviken
och Pomona, familjen Karlsson, familjen Larsson, Lidén, Thomas,
Lindqvist Frisk, Karin, Lindqvist, Hanna, Lindqvist, Torbjörn,
Lundblad, Mattias, Malmström, Inger, Melin, Torbjörn, Nelson,
Anna, Nelson, Inge, Nelson, Jessica, Nilsson, Thomas, Olsson,
Kjell-Erik, Paulsson, Göran, Permell, Carl-Erik, Rehn, Rebecca,
Rolf, Sven-Erik och Mary-Ann, Roth, Jan, Roth, Mirjam och Jonas,
Scotte, Johanna, Nilsson, Anders, Sjögren, Sara, Staverhaug, Lars,
Stenholm, Karin, Strand, Inger och Mikael, Svensson, Thomas,
Thorell-Ekstrand, Ingrid, Ekstrand, Bo, Wallin Brorsson, Karolina,
Wallin, Ingegerd, Yngvesson, Christer och Anna anser inte att Valhallsskogen ska bebyggas och motiverar det på olika sätt: bl a för att det
nyttjas av många för friluftsliv och rekreation, för folkhälsa, för djurlivet,
för kulturella och historiska värden samt för att det nyttjas av skolan. ÖP
2035 bör definiera vad som avses med ”utveckla”. Det finns utrymme för
äldreboende på andra platser. Brorsson, Thomas, Holm, Mats, Malmström, Rolf anser att en mycket försiktig explaotering av skogen kan ske,
med max 2 ha. Det bör i så fall för ske för äldreboende mittemot Errarps
skola och resterande del bör säkras som rekreationsområde.

Kommunens kommentar: Kommunen väljer att ha kvar utredningsområdet i
Vahallskogen, men området har minskats i antagandehandlingen. Området utgör en
förtätning av Skälderviken med tillgång till infrastruktur, handel och service i form av
t ex skola. Resterande område i Valhallskogen avses bevaras. I antagandehandlingen
har den interaktiva kartan kompletterats med informationsrutor, som bl a innehåller
värdebeskrivningar och ställningstaganden gällande riksintressen.
Västersjön

Naturskyddsföreningen framför att utredningsområdena runt Väs-
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tersjön står i strid med ställningstagandet om förtätning och bebyggelse
kollektivtrafiknära. Lazzari, Eva är fastighetsägare till Äspenäs 2:87, som
ligger vid utredningsområdena vid Västersjön, och vill lägga fram förslag
om växtreningsverk till eventuella tomter.

Kommunens kommentar: En linjeläggning av skolskjutsar skulle i framtiden
kunna göra att området kan trafikeras med kollektivtrafik. Frågan om växtreningsverk behandlas inte inom ramen för översiktsplanen.
Övrigt
Enhetschefen för mark- och exploateringsenheten framför att i översiktsplan 2004 är ett utredningsområde vid Adolfsfält utpekat och undrar
varför det har tagits bort.

Kommunens kommentar: Området var borttaget p g a influensområdet för
flyget, som nu har minskats. Antagandehandlingen har därför kompletterats med ett
utredningsområde vid Adolfsfält.
Värna kulturhistoriska miljöer och bebyggelse
Region Skåne ser med tillfredsställelse på att stor hänsyn har tagits för
att bevara de skiftande kulturmiljöerna som finns i kommunen. Myndighetsnämnden framför att en inventering av kulturhistorisk bebyggelse
i Ängelholm pågår för att uppdatera kommunens bevarandeprogram
samt att inventeringen ingår i ett större samverkansprojekt inom familjen
Helsingborg. Naturskyddsföreningen reagerar på att ett urval av den
kulturhistoriska bebyggelsen bör skyddas juridiskt. De undrar även hur
kommunen ska sprida kunskap om kulturhistoriska värden. Inventeringen som pågår bör omfatta bebyggelse och miljöer från alla tider, inte bara
från äldre.

Kommunens kommentar: Av översiktsplanen framgår att en gemensam kulturmiljöplan ska tas fram i familjen Helsingborg. Antagandehandlingen har justerats
med att en inventering nu pågår. Hur kommunen ska sprida kunskap om kulturhistoriska värden är en fråga som inte behandlas inom ramen för översiktsplanen.
EN HÅLLBAR INFRASTRUKTUR
Gör kollektivtrafiken strukturbildande
Region Skåne är positiva till ställningstagandet om kollektivtrafik, men
ser att vikten av god infrastruktur som prioriterar kollektivtrafiken kan
framhållas tydligare. Regionen håller med om att samverkan och fortsatt
dialog skapar förutsättningar för att nå framgång i kommunens strävan
mot att kollektivtrafiken ska vara strukturbildande. Helsingborgs Stad
framför att det är viktigt att öka andelen pendlare mellan Helsingborg
och Ängelholm som väljer kollektivtrafiken istället för bilen. Ängelholm
bör föra ett resonemang om resecentra och pendlingsparkering vid stationslägena. Myndighetsnämnden undrar vad procenten med övrigt består av. Översiktsplanen bör lyfta att det behövs en ny strategi för att öka
kollektivtrafikens andel. Ordet tillgänglig bör bytas ut mot attraktiv i meningen ”Verka för en snabb, enkel, tillgänglig och effektiv kollektivtrafik”.
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Treklövern anser att det är bra med skrivningarna om kollektivtrafik. De
hoppas även på utvecklingen av elbussar och förarlösa fordon i framtiden
på landsbygden. En av de viktigaste faktorerna för kollektivtrafikresande
är tillgänglighet till Ängelholms station.

Kommunens kommentar: Av översiktsplanen framgår att kollektivtrafiken
ska göras strukturbildande. Översiktsplanen innehåller redan ett resonemang om
pendelparkering vid tåg. Det framgår inte av resvaneundersökningen vad annat står
för. Kommunen tar inte, inom ramen för översiktsplanen, ställning till om en strategi
för kollektivtrafik ska tas fram. Kommunen anser att det är viktigt att kollektivtrafiken är tillgänglig, för att få fler att nyttja kollektivtrafiken. Tillgänglighet är ett
brett begrepp, som såväl kan omfatta tillgänglighet för olika grupper som tillgänglig
för resande genom t ex närhet till parkeringar. Arbete pågår för att förbättra tillgängligheten till Ängelholms station genom planprogram, dialog med Skånetrafiken och
Trafikverket m m.
Linjeläggning av skolskjutsar
Trafikverket anser inte att möjligheten till framtida regionalbuss genom
linjeläggning av skolskjutsar ska utgöra utgångspunkt för fortsatt planering, förrän ett beslut som möjliggör ett genomförande fattats av Skånetrafiken och Trafikverket. Treklövern anser att när det gäller landsbygden
är linjeläggning av skolskjutsar en nödvändighet. En fungerande kollektivtrafik i den södra kommundelen måste vara dubbelriktad, både gå mot
Ängelholm och mot Strövelstorp/Helsingborg. Starby byalag framför
önskemål om bussförbindelse till Ängelholm med användbar tidtabell.
Rosenörn Lehn, Fritz välkomnar att kommunen har för avsikt att
linjelägga skolskjutstrafiken på landsbygden. Men närtrafikens turtäthet
bör ses över så att den täcker alla områden där människor bor och att det
finns fler avgångar att välja på.

Kommunens kommentar: Ängelholms kommun arbetar aktivt för att möjliggöra en linjeläggning av skolskjutsar och har därför med det i översiktsplanen. Det
är prioriterat för Ängelholms kommun samt finns även med i familjen Helsingborgs
strategi för infrastruktur och kollektivtrafik samt verksamhetsplan. En dialog med
Trafikverket och Skånetrafiken om linjeläggning av skolskjutsar pågår. Även busstrafik utanför skoltider har diskuterats.
En kommun för gående och cyklister
Gående och cyklister
Trafikverket saknar ställningstaganden om att kommunen strävar efter
att öka andelen gång- och cykeltrafikanter samt att skottning och sandning av gång- och cykelvägar ska prioriteras. Koppling till stationer och
kollektivtrafiknoder saknas samt viktiga gång- och cykelvägar att satsa på.
Det är önskvärt att kommunen gör ställningstaganden i planen om att
en samplanering ska ske mellan utbyggnad av gång- och cykelvägar och
utbyggnad av bebyggelse samt att goda gång- och cykelförbindelser ska
säkras vid planering av bebyggelse.

Kommunens kommentar: Det framgår både av texten i översiktsplanen och i
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kommunens cykelplan att kommunen strävar efter att öka andelen gång- och cykeltrafikanter. Där framgår även att skottning och sandning ska prioriteras samt att
god tillgänglighet till målpunkter ska skapas. Antagandehandlingen har förtydligats
med att stationer och kollektivtrafiknoder utgör viktiga målpunkter. Den har även
förtydligats med att goda gång- och cykelförbindelser ska säkras vid planering av ny
bebyggelse.
Cykelplan
Treklövern framför att det finns behov av mer styrning för att utveckla
cykelnätet samt åtgärder för att minska cykelolyckorna.

Kommunens kommentar: En ny cykelplan för perioden 2015-2025 har antagits av Kommunfullmäktige. Av den framgår att en cykelnätsanalys ska genomföras
i samband med kommande cykelplan samt åtgärder ska genomföras för att minska
cykelolyckor.
GC-vägar
Starby byalag framför önskemål om förlängning av cykelvägen från
Höja.

Kommunens kommentar: Frågan om förlängning av cykelvägen från Höja
behandlas när cykelplanen revideras, då en cykelnätsanalys ska genomföras.
Ett tillgängligt trafiksystem
Trafikverket anser att kommunen i ställningstagandet om trafiksystemet bör ha med ett ställningstagande om att utgå ifrån fyrstegsprincipen
om att i första hand förbättra tillgängligheten genom effektivisering och
utbyggnad av befintlig infrastruktur.

Kommunens kommentar: Antagandehandlingen har kompletterats med att
kommunen ska utgå från fyrstegsprincipen vid planering av infrastruktur.
Höghastighetståg
Trafikverket anser inte att den möjliga framtida höghastighetsjärnvägen
som pekas ut kan utgöra utgångspunkt för fortsatt fysisk planering. Det
ska framgå att åtgärden inte finns med i Trafikverkets långsiktiga planer.
Det bör framgå att man inom Sverigeförhandlingen utreder en sträckning av höghastighetsbana från Jönköping genom Skåne via Hässleholm.
Helsingborgs Stad ställer sig frågande till den föreslagna sträckningen
för höghastighetståg. Formuleringen om Europabanan bör strykas. Ett
framtida höghastighetståg längs Västkusten är sannolikt inte aktuellt inom
tidsramen.

Kommunens kommentar: Sträckningen av höghastighetsjärnväg vid E4
har tagits bort i antagandehandlingen, då den inte längre är aktuell i Skånebilden
och Sverigeförhandlingen. Antagandehandlingen har även reviderats med att det är
sträckan Jönköping - Hässleholm - Malmö som är aktuell nu. Benämningen av höghastighetsjärnväg vid Västkustbanan har ersatts med snabbtåg för 250 km/h.
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HH-förbindelse
Trafikverket framför att det av översiktsplanen ska framgå att en fast
förbindelse inte finns med i Trafikverket långsiktiga planer. Helsingborgs Stad anser liksom Ängelholm att en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör är en viktig satsning för att stärka transportnätet i
regionen. Den fasta förbindelsen kan lyftas fram tydligare som en prioriterad satsning, inte enbart som ett exempel.

Kommunens kommentar: Kommunen arbetar för en HH-förbindelse, i enlighet
med strukturplanen för familjen Helsingborg och familjen Helsingborgs strategi för
infrastruktur och kollektivtrafik. Antagandehandlingen har kompletterats med att
kommunen och familjen Helsingborg verkar för att den ska komma med i Trafikverkets långsiktiga planer. Av översiktsplanen framgår att HH-förbindelsen är en
viktig gränsöverskridande satsning.
Dubbelspår Västkustbanan
Helsingborgs Stad framför att Västkustbanan tas upp i den sista meningen om ett tillgängligt trafiksystem tillsammans med Kattegattleden
och att den bör lyftas tydligare. Formuleringen om flaskhals bör ändras
till Helsingborg-Ängelholm, inte enbart Maria-Ängelholm.

Kommunens kommentar: Dubbelspåret på Västkustbanan beskrivs på flera
ställen i översiktsplanen. Under rubriken ”Ett tillgängligt trafiksystem” så beskrivs
den inte bara i sista meningen, utan framförallt i det andra stycket. Formuleringen om
flaskhals har justerats i antagandehandlingen.
Godsspår
Länsstyrelsen Skåne och Trafikverket framför att ett yttre godsspår
inte kan utgöra en förutsättning för översiktsplanen, då den inte är beslutad eller ekonomiskt säkerställd än och att den därför bör utgå. Treklövern anser att det yttre godsspåret är orealistiskt och bör tas bort från
översiktsplanen. Naturskyddsföreningen och Skäldervikens byalag
anser att det yttre godsspåret måste konkretiseras. Förutom buller så
handlar det om transport av farligt gods.

Kommunens kommentar: Möjligheten till yttre godsspår finns med i översiktsplanen från 2004 och i den fördjupade översiktsplanen för Barkåkra. Kommunen
väljer att ha med det yttre godsspåret även översiktsplan 2035, som en möjlighet inför
framtiden. Sträckningen är inte exakt och ännu inte utredd, vilket framgår av översiktsplanen. Utredningar och analyser kommer att genomföras när frågan blir aktuell.
Antagandehandlingen har justerats med att den inte finns med i Trafikverkets planer.
Förlängning Söderåsbanan
Trafikverket framför att Söderåsbanan ska benämnas som Godsstråket
genom Skåne. Kommunen föreslår persontrafik på sträckan. Det bör
framgå av översiktsplanen att åtgärder för att möjliggöra denna inte finns
med i Trafikverkets långsiktiga planering. Treklövern vill att kommunen
ska planera för persontrafik på Söderåsbanan.
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Kommunens kommentar: Benämningen av Söderåsbanan har ändrats till
Godsstråket genom Skåne i antagandehandlingen. Av översiktsplanen framgår att
kommunen anser att Godsstråket genom Skåne, delen Åstorp-Ängelholm, ska trafikeras med persontrafik. Antagandehandlingen har justerats med att kommunen och
familjen Helsingborg verkar för att den ska komma med i Trafikverkets långsiktiga
planering.
Mot en hållbarare bilism
Minska biltrafik
Myndighetsnämnden saknar en beskrivning om vad som avses med att
arbeta framåtsyftande med parkeringsfrågorna. Naturskyddsföreningen
saknar moderna framåtriktade lösningar för att uppnå målet om fossilfria
transporter 2030. Det kan t ex handla om elfordon och bilpoolar. Starby
byalag framför önskemål om vägbelysning höst och vinter.

Kommunens kommentar: Av översiktsplanen framgår att det finns en cykelparkeringsnorm som ska följas samt att en parkeringsnorm för bilar ska tas fram.
Där framgår även att kommunen ska effektivisera och minimera ytor för bilparkering
samt att bilpoolar, elfordon och pendelparkeringar kan bidra till ett mer hållbart resande. Frågan om vägbelysning för specifika områden behandlas inte i översiktsplanen.
Pytteled och ringled
Treklövern vill ha kvar förlängning av Klippanvägen som en möjlighet.
Föreningen Rädda Pyttebroområdet och Stenholm, Karin tycker att
det är bra att Pytteleden har tagits bort från översiktsplanen.

Kommunens kommentar: I utställningshandlingen har Klippanvägens förlängning tagits bort. Översiktsplanen har kompletterats med att en trafikutredning ska
genomföras, i enlighet med ett beredningsuppdrag. Antagandehandlingen har justerats
med att en trafikutredning ska genomföras.
E6
Treklövern anser att kommunen måste ta ett ansvar och inte förhindra
en utbyggnad till fler körfält, både för bilar och andra kommunikationsslag, på E6:an.

Kommunens kommentar: Frågan om antalet körfält på E6:an, och andra
ställen, behandlas inte i översiktsplanen. Arbete pågår med en systemanalys inom Region Skåne, där Västkuststråket ingår: utveckling järnväg respektive utveckling E6.
Övriga vägar
Treklövern anser att det måste finnas ett vägreservat för en västlig del av
Kungsgårdsleden med i översiktsplanen: från Varvsvägen genom Nybroskogen, under järnvägen, längs järnvägen till Sibirienvägen.

Kommunens kommentar: Antagandehandlingen har kompletterats med att en
trafikutredning ska genomföras.
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Möjliggör utveckling av flyget
Utveckling av flyget
Trafikverket framför att det är önskvärt med belysning vid infarten till
flyget, men att får det ske på kommunen bekostnad. Treklövern anser att
det måste finnas säkra och snabba vägar för bilister till stationen i Barkåkra. Stenholm, Karin framför att en positiv utveckling av flyget inte
är bra för klimatet. Kommunen bör istället sträva efter möjligheter för
näringslivet att utvecklas, med så lite flygtransporter som möjligt.

Kommunens kommentar: Beslut om belysning vid infarten till flyget har tagits.
Översiktsplanen redovisar redan förslag på en ny avfart från E6:an till flygplatsen och
mot Barkåkra station. Flygplatsen är viktigt för såväl kommunen som för familjen
Helsingborg.
Trafikplats E6:an
Trafikverket anser inte att en möjlig framtida trafikplats utmed väg E6
och möjlig framtida länsväg kan utgöra utgångspunkt för framtida fysisk
planering. Det ska framgå att den inte ingår i Trafikverkets långsiktiga
planering. Kommunen har lyft frågan om att göra en åtgärdsvalsstudie
(ÅVS) tillsammans med Trafikverket. Det måste i så fall ske på kommunens bekostnad. Treklövern vill ha en tydlig skrivning om ny trafikplats
på E6:an till flygplatsen. LRF anser att planerad motorvägsavfart inte
behöver anläggas, då befintliga avfarter är tillräckliga. Persson, Lena och
Torbjörn anser att meningen om ny avfart och väganslutning från E6:an
till flyget/Valhall Park ska strykas. Flyget är inte hållbart och befintliga
avfarter är tillräckliga.

Kommunens kommentar: Kommunen anser att en framtida trafikplats vid
E6:an och anslutning till flygplatsen, Valhall Park och verksamhetsområden vid
Tvärbanan är viktig och kvarstår därför. Avfart vid E6:an finns med på kartan och
som ett ställningstagande i översiktsplanen. En ÅVS kommer genomföras 2017,
vilket antagandehandlingen har kompletterats med. Avfart vid E6:an finns även med
i familjen Helsingborgs strategi för infrastruktur och kollektivtrafik. Kostnadsfrågan
behandlas inte i översiktsplanen, utan får diskuteras i samband med aktuellt ärende.
Antagandehandlingen har justerats med att kommunen och familjen Helsingborg
verkar för att den ska komma med i Trafikverkets långsiktiga planering.
Vända flygplatsen
Länsstyrelsen Skåne och Trafikverket framför att översiktsplanen
saknar en beskrivning av innebörden och konsekvenserna av förslaget att
vända flygplatsen.

Kommunens kommentar: Texten om att vända flygplatsen bibehålls i översiktsplanen för att visa på en möjlighet inför framtiden. Den är ännu inte utredd och
beskrivs därför inte närmare. När frågan blir aktuell kommer den att utredas och
analyseras noggrant. En dialog kommer då ske med såväl flygplatsen, Trafikverket
och andra berörda aktörer.
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Attraktiva gaturum
Myndighetsnämnden anser att trafiksäkerhetsfrågorna bör lyftas tydligare.

Kommunens kommentar: Trafiksäkerhetsfrågorna lyfts på flera ställen i översiktsplanen, bl a i kapitlet och ställningstagandet om ”Attraktiva gaturum”.
Utveckla den digitala infrastrukturen
Treklövern vill sätta ett högre mål än planförslaget. Kommunen måste
verka för att 100 procent av alla bebyggda fastigheter ska få bredband.
De har inga åsikter om teknikval. Starby byalag framför önskemål om
bredband. Rosenörn Lehn, Fritz framför att stabil och snabb bredbandsuppkoppling i landsbygdsområden är en förutsättning för hållbar
utveckling. Kommunen bör ställa krav på sig själv på bredband till landsbygden.

Kommunens kommentar: Kommunen anser att bredband till hela kommunen
är en viktig fråga. Kommunen arbetar aktivt för att uppnå målet i kommunens bredbandsplan, som antagits av kommunfullmäktige, om att 95 procent av alla hushåll
och företag år 2020 ska ha tillgång till bredband med en hastighet om minst 100
Mbit/s. Det stämmer även överens med regeringens bredbandsstrategi för Sverige och
Region Skånes målsättningar för bredband. Antagandehandlingen har kompletterats
med ett nytt mål om att 100 procent av alla hushåll och företag år 2035 ska ha
tillgång till bredband med en hastighet om minst 100 Mbit/s, i enlighet med kommunens nya bredbandsplan.
Dagvatten
Myndighetsnämnden anser att riktlinjerna i kommunens dagvattenpolicy bör framgå i översiktsplanen.

Kommunens kommentar: Av översiktsplanen framgår att dagvatten ska
hanteras enligt gällande dagvattenpolicy. Där framgår att i första hand ska ett lokalt
omhändertagande av dagvatten ske och i andra hand ska öppen dagvattenhantering
och fördröjning väljas. Antagandehandlingen har kompletterats med att dagvatten i
tredje hand ska avleds via ledningsnät, där markförhållanden eller andra förutsättningar inte tillåter LOD eller öppen dagvattenavledning.
EN RESURSEFFEKTIV KOMMUN
Förnybar energi
Myndighetsnämnden framför att det i översiktsplanen bör framgå att
kommunen ska vara 100 procent fossilbränslefri i energianvändningen
2021. Texten om förnybara källor bör förtydligas. Texten om förnybar
energi bör kompletteras med transporter. Enligt kommunen miljöplan
ska kommunen vara helt fossilbränslefria i alla transporter. Översiktsplanen föreslås kompletteras med ”Vid ny bebyggelse ska lokalisering och utformning ske med hänsyn till ökade möjligheter för effektiv och förnybar
energianvändning. T ex ska gynnsamma sol- och vindförhållanden, behov
av kylning samt möjligheten till fjärrvärme beaktas.” De grå rutorna i
högermarginalen bör kompletteras med kommunens mål. MargareteUTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE ÖVERSIKTSPLAN 2035
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torps vägförening anser att bygglovsavgiften ska slopas för solceller
när det gäller privatpersoner. Kommunen bör premiera och uppmuntra
utbyggnad till alternativa energikällor för att öka intresset.

Kommunens kommentar: Det framgår av översiktsplanen att målet är att
kommunen ska bli 100 procent fossilbränslefri i sin energianvändning, i enlighet med
kommunens miljöplan. Antagandehandlingen har kompletterats med att kommunen
ska vara helt fossilbränslefri i alla transporter som kommunen äger eller brukar. Det
framgår av översiktsplanen att det finns goda förutsättningar att producera el, värme
och gas genom förnybara energikällor såsom sol, vind, vatten och biomassa. Omställningen mot mer hållbara transportsystem beskrivs i strategin ”En hållbar infrastruktur”. I översiktsplanen finns redan en hänvisning till miljöplan. Antagandehandlingen
har kompletterats med att ny bebyggelse ska lokalisas med hänsyn till ökade möjligheter för effektiv och förnybar energianvändning. Kommunens mål framgår av texten.
Alla mål i kommunen kan inte redovisas i grå rutor. Bygglovsavgiften behandlas inte
inom ramen för översiktsplan.
Hantering av buller
Myndighetsnämnden framför att det bör framgå av översiktsplan att
bebyggelse ska vara väl planerad för att undvika bullerpåverkan. En plan
för buller bör tas fram. Treklövern undrar var strategin finns för att
minska bullerstörningarna.

Kommunens kommentar: Översiktsplanen innehåller ett ställningstagande om
att bulleraspekterna ska beaktas tidigt i planeringen samt att gällande riktvärden och
lagstiftning avseende buller ska tillämpas i Ängelholms kommun. Kommunen tar inte
ställning till om en plan för buller ska tas fram i översiktsplanen.
Bevara tyst område
Moderaterna vill att det tysta området tas bort, då det kan utgöra hinder
för ny markanvändning. Naturskyddsföreningen anser att det är bra att
ett tyst område pekas ut, men att byggnation av bostäder kommer leda
till biltrafik vilket kommer ha negativ påverkan på tystnaden. Rosenörn
Lehn, Fritz anser att om kommunen skapar ett tyst område norr om
Västersjön och Rössjön lägger kommunen en död hand över områdets
utvecklingspotential.

Kommunens kommentar: Enligt miljöbalken ska stora opåverkade områden
skyddas så långt som möjligt. I översiktsplan 2004 finns ett stort opåverkat område utpekat, som täcker in en stor del av kommunens yta. Kommunen har i denna
översiktsplan istället valt att definiera och peka ut ett tyst område. Det tysta området
kvarstår.
Vattenanvändning
Naturskyddsföreningen anser att kommunen bör ta fram en översiktsplan för havsområdet tillsammans med Skäldervikens kommuner.

Kommunens kommentar: Ängelholms kommun ingår i Kattegatts kustvattenråd, tillsammans med andra kommuner längs kusten. Kommunen tar inte ställning
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till om en plan för havsområdet ska tas fram inom ramen för översiktsplanen.
EN ATTRAKTIV LIVSMILJÖ
Planering med människan i fokus
Treklövern anser att skrivningen om att planeringen ska ske utifrån människan är självklar och att texten bör tas bort.

Kommunens kommentar: Kapitlet handlar om att miljöer ska utformas på ett
sätt som passar människan, med funktioner och skala som skapar liv och rörelse och
gör oss trygga.
Rum för kultur
Kultur
Region Skåne anser att kulturen har fått en framskjutande plats när det
gäller gestaltning av stadsmiljön. Översiktsplanens perspektiv att förankra
kulturlivet med övriga samhällsprocesser verkar väl etablerat och har
stora möjligheter att lyckas.
ETT INKLUDERANDE SAMHÄLLE MED SIKTE PÅ FRAMTIDEN
Trygghet och tillgänglighet
Treklövern anser att skrivningen om att verka för att skapa ett trygg och
tillgänglig kommun bör tas bort.

Kommunens kommentar: Det är viktigt att hänsyn tas till trygghets- och tillgänglighetsaspekter i planeringen, det gäller allt från infrastruktur till offentliga rum.
God samhällsservice
Treklövern anser att skrivningen om att ge kommuninvånarna god samhällsservice bör tas bort.

Kommunens kommentar: God samhällsservice handlar om att ge medborgarna t ex god vård, skola, äldreomsorg. Vid planeringen för detta är det viktigt med
tillgång till gång- och cykelvägar, kollektivtrafik och en genomtänkt lokalisering av
den offentliga servicen. Det är även viktigt att ge kommuninvånarna en god samhällsservice i planprocessen, med en öppenhet och korta handläggningstider.
REKREATION FÖR LIVSKVALITET
Gröna och blå stråk
Brodin, Kit, Melin, Pia och Elly invänder mot att kommunen lägger
någon bestämmelse över deras fastigheter Barkåkra 44:1, Barkåkra
44:1>9, Barkåkra 45:5 samt Barkåkra 44:49 som kan strida mot deras
intentioner att möjliggöra att frågan om byggrätter prövas i begäran om
planbesked. Melin, Elly yrkar på att vitmarkeringen på fastigheten 45:5
ska kvarstå och att fastigheten därmed är öppen för exploatering. Brodin,
Kit och Melin, Pia anser att den gröna kilen är översiktlig och otydlig. De
vänder sig mot något begränsningar som kan strida mot intentionerna att
utveckla och bebygga fastigheten i framtiden. Ohlsson, Gisela G anser
att det är av största vikt att de gröna kilarna bevaras i kommunen. Den
gröna kilen som tidigare fanns vid Skepparkroken bör finnas kvar för
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att säkra tillgängligheten till kustremsan. Svensson, Håkan ifrågasätter
logiken i den gröna kil som är inritad mellan Skepparkroken och Björkhagen. Deras fastighet, Barkåkra 44:49, har ingen kontakt med havet.
Den gröna kilen som är inritad har enbart sitt värde som en grön kil upp
till Kustroddarvägen, där man har kontakt med havet.

Kommunens kommentar: I antagandehandlingen har den gröna kilen justerats
vid Barkåkra, så att den går fram till Kustroddarevägen.
Leder
Region Skåne ser att utbyggnaden av Kust till Kustleden är viktig. I
dagsläget slutar den vid Ängelholms station, den bör kopplas samman
med Utvälinge med Ås till Åsleden och Öresundleden.

Kommunens kommentar: I översiktsplanens interaktiva karta finns planerad
sträcka av Skåneleden från Ängelholm mot Utvälinge redovisad. Texten om leder har
förtydligats med detta i antagandehandlingen.
Gröna bostadskvarter och gaturum
Myndighetsnämnden anser att naturskoleverksamhet bör lyftas i texten
om grönområdenas pedagogiska värden. Föreningen Rädda Pyttebroområdet och Stenholm, Karin anser att Naturskyddsföreningens förslag
om att växthusområdet skulle kunna användas för stadsodling är ett bra
förslag.

Kommunens kommentar: En grönstrukturplan har tagits fram och varit på
samråd. I den finns mer detaljerade beskrivningar av nyttan med kommunens grönområden.
Biologisk mångfald
Myndighetsnämnden anser att texten om ekosystemtjänster bör ses
över.

Kommunens kommentar: Texten har stämts av tillsammans med miljöenheten.
Balanseringsprincip
Naturskyddsföreningen anser att det är bra att det finns samsyn i
översiktsplan och grönstrukturplan. Frågan kvarstår om de gröna värdena
kommer att prioriteras vid nyexploatering för bebyggelse och trafikleder.
Varje skola/förskola bör inte ha längre än 300 meter till ett naturområde som skolan kan kalla sitt samt använda för undervisning och lek.
Enhetschefen för mark- och exploateringsenheten framför att en
förtätningsutredning pågår samt att den bör färdigställas innan grönstrukturplanen antas.

Kommunens kommentar: Av översiktsplanen och grönstrukturplanen framgår
att det ska finnas tillgång till ett grönområde 300 meter från bostaden i centralorten
och i de större tätorterna, i enlighet med den forskning som finns. Kommunen väljer
att inte lägga till att varje skola och förskola ska 300 meter till ett naturområde som
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de kan kalla sitt, eftersom det inte finns med i rekommendationerna från Folkhälsoinstitutet. Förtätningsutredningen kommer troligtvis att färdigställas innan grönstrukturplanen antas.
EN SÄKER KOMMUN
Klimatanpassning
SMHI framför att hänsyn till framtida klimat bör tas vid planering av
samhället. Stenholm, Karin saknar ställningstaganden om att motverka
klimatförändringen.

Kommunens kommentar: Av översiktsplan framgår att hänsyn till framtida
klimat ska tas vid planering samt att kommunen ska verka för att bli så klimatsmart som möjligt.
Stigande havsnivåer
Myndighetsnämnden framför att det saknas en långsiktig strategi avseende ansvarsfördelningen för byggande i utsatta områden.

Kommunens kommentar: I dagsläget har kommunen styrdokumentet ”Förvaltningsplan för stranden”, som är beslutad av kommunfullmäktige. Enligt förslag från
en beredning ska ett nytt styrdokument tas fram.

					

BALANS MELLAN STAD OCH LAND
Levande landsbygd
Rosenörn Lehn, Fritz anser att centralorten inte ska ställas mot landsbygden, som har sina egna kvaliteter. Kommunen bör överväga att inrätta
ett utskott eller en enhet i den kommunala verksamheten som har till
uppgift att handlägga och samordna ärenden för att stödja en hållbar
utveckling och ha en helhetssyn på landsbygden.

Kommunens kommentar: Frågan om hur ärenden gällande landsbygden ska
handläggas i kommunen hanteras inte i översiktsplanen.
Bebyggelse på landsbygden
Myndighetsnämnden anser att texten om tillkommande bebyggelse är
svårtolkad och behöver tydliggöras. Starby byalag framför önskemål om
nya tomter.

Kommunens kommentar: Texten om bebyggelse på landsbygden är framtagen
av planenheten och bygglovsenheten samt förankrad på tjänstepersonsnivå och politisk
nivå. Av översiktsplanen framgår att en översyn av sammanhållen bebyggelse ska
genomföras. Frågan om nya tomter behandlas inte inom ramen för översiktsplanen.
Infrastruktur på landsbygden
Region Skåne anser att översiktplanen visar på fler goda exempel på
infrastruktursatsningar som ska bidra till att landsbygdens attraktivitet
bibehålls eller utvecklas. Ambitionen kring bredbandsutbyggnad bör dock
uppgraderas och prioriteras i förslaget. Rosenörn Lehn, Fritz framför
att det inte är optimalt att tunga långtradare kör genom små byar mellan
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Europavägarna. Det är önskvärt att kommunen beaktar det i samtal med
berörda inom regionala och nationella trafiksektorer.

Kommunens kommentar: Kommunen anser att bredband till hela kommunen
är en viktig fråga. Kommunen arbetar aktivt för att uppnå målet i kommunens
bredbandsplan om att 95 procent av alla hushåll och företag år 2020 ska ha tillgång
till bredband med en hastighet om minst 100 Mbit/s. Det stämmer även överens med
regeringens bredbandsstrategi för Sverige och Region Skånes målsättningar för bredband. Antagandehandlingen har kompletterats med ett nytt mål om att 100 procent
av alla hushåll och företag år 2035 ska ha tillgång till bredband med en hastighet om
minst 100 Mbit/s, i enlighet med kommunens nya bredbandsplan. Kommunen kan
inte begränsa den tunga trafiken på Trafikverkets vägar.
Jord- och skogsbruk
Myndighetsnämnden anser att ekologiskt jordbruk inte tillhör översiktsplaneringen. Ställningstagandet om att verka för ny klassning av
jordbruksmark bör tas bort. Nelson, Bert-Owe anser att ordet ekologisk
odling ska tas bort. En bättre formulering är att jorden ska brukas på ett
miljövänligt och hållbart sätt.

Kommunens kommentar: I antagandehandlingen har texten om ekologiskt
jordbruk tagits bort. Kommunen anser att en ny klassning av jordbruksmark behöver
genomföras, då den nuvarande inte längre är aktuell.
Utveckling av Vege-området
Helsingborg stad har vid informella samtal meddelat att de inte arbetar
med utvecklingen av Vege längre.

Kommunens kommentar: I antagandehandlingen har därför texten om Vege
tagits bort.

			

EN ARENA FÖR NÄRINGSLIVET
Mark för näringslivet
Länsstyrelsen Skåne bedömer att genomförande av flera utbyggnadsområden inte tillgodoser riksintressena enligt 3 kap MB samt att
planhandlingarna inte redovisar hur riksintressena ska tillgodoses vid
efterföljande prövningar. För utbyggnadsområden inom riksintresse
enligt 4 kap MB har översiktsplanen inte visat att undantag enligt 4 kap
1 § andra stycket MB kan tillämpas. Detaljplaneläggning inom följande
områden kan därför överprövas vid länsstyrelsens tillsyn enligt 11 kap
PBL: Vejbystrand, Norra Hjärnarp och sydöstra Ängelholm längs Rönne
å. Planläggning för utbyggnadsområden i riskzonen för översvämning vid
Rönne å kan komma att överprövas vid länsstyrelsens tillsyn enligt 11 kap
PBL. Länsstyrelsen framför att markanspråket för verksamhetsområden
inte står i proportion till behov eller ur ett mellankommunalt perspektiv. Trafikverket framför att kommunen måste redovisa vilken typ av
verksamheter som planeras i nya verksamhetsområden vid flygplatsen så
att dessa inte utgör hinder för flygplatsens utveckling. Det bör anges att
samråd ska ske med flygplatsen i denna fråga. Åstorps kommun anser
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att det utpekade verksamhetsområdet vid E4:an behöver tydliggöras
avseende lokalisering, innehåll och omgivningspåverkan samt önskar en
delaktighet kring framtida planprocess. Enhetschefen för mark- och
exploateringsenheten framför att kommunen köpt in mark för ett
område för verksamheter vid Erikslund, men att länsstyrelsen inte lämnat
tillstånd. Med översiktsplan 2035 i ryggen kan kommunen förnya avtalen
och få lagfart. Men den pågående utbyggnaden av lagerfastighet är nästan
all mark förbrukad. Frågan är om översiktsplanen inte behöver utvisa en
större expansion på den östra sidan E6, vilket behövs om kommunen ska
göra markförvärv där. Vid Biltemas etablering har ett civilrättsligt avtal
skrivits om att kommunen avstår från byggnation mot Kungsgårdsleden.

Kommunens kommentar: Kommunen har valt att lokalisera utbyggnadsområden för verksamheter i kommunens större tätorter, som ska ha god tillgång till kollektivtrafik och gång- och cykelvägar. Nya verksamhetsområden ska främst lokaliseras i kollektivtrafiknära läge i enlighet med regionen, familjen Helsingborgs och
kommunens planer. Verksamhetsområdet i Vejbystrand finns med i översiktsplanen
från 2004. Verksamhetsområdet vid Gåsahalsen har i antagandehandlingen tagits
bort, eftersom det är beläget inom riskområde för översvämning. I antagandehandlingen har den interaktiva kartan kompletterats med informationsrutor, som bl a innehåller värdebeskrivningar och ställningstaganden gällande riksintressen. Kommunen
väljer att inte klargöra innehåll och omgivningspåverkan i planerade verksamhetsområden i översiktsplanen, utan det kommer ske i detaljplaneskedet. Samråd med
berörda sker i all planering. En mellankommunal samverkan kommer naturligtvis
också ske när detaljplanläggning är aktuell. Kommunen anser sig ha en bra balans
gällande verksamhetsområden och gör därför inga ändringar i ytor för verksamheter.
Verksamhetsområdet intill Biltemas etablering har i antagandehandlingen tagits bort.
Entreprenörskap ger tillväxt
Region Skåne anser att översiktsplanen kommunicerar ett medvetet
förhållningssätt för att främja kulturella och kreativa näringar.
Tillgänglig handel
Trafikverket saknar ett mer tydligt ställningstagande gällande handel för
att stärka stadskärnan och om att nya handelsetableringar av centrumkaraktär företrädesvis ska lokaliseras centralt och i stationsnära lägen.
Stenholm, Karin anser att det är bra att inga nya externa handelsområden ska etableras, men undrar varför ett handelsområde vid Varalöv är
markerat. Det skulle vara ännu bättre om kommunen kan ta ställning till
att ingen utbyggnad av befintliga externa eller halvexterna handelsområden ska ske.

Kommunens kommentar: I utställningshandlingen lades ett ställningstagande
till om att inga nya externhandelsområden ska etableras och Varaläv ritades in som
ett handelsområde på kartan. Det finns handelsverksamheter kring Varalöv idag och
kommunen vill inte stänga möjligheten för att det kan bli fler i framtiden.
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UTVECKLING AV ÄNGELHOLMS IDENTITET
Tillvarata havet, kusten och åarna
Havet och kusten
Naturskyddsföreningen anser att det är positivt att ett marint center
finns med i planen.
Åarna
Treklövern framför att Rönne å är en av Ängelholms största tillgångar
och att det därför bör skrivas in som mål att det ska finnas åpromenader
på båda sidor från Nyhem till Skälderviken.

Kommunens kommentar: Kommunen är positiv till å-promenader, vilket
framgår av översiktsplanen. Det är dock inte möjligt att anlägga å-promenader hela
sträckan från Nyhem till Skälderviken.

32(52) 		

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE ÖVERSIKTSPLAN 2035

ÖVERSIKTSPLAN DEL 2		
SKYDD AV OMRÅDEN

		

Riksintressen
Länsstyrelsen Skåne saknar en fullständig värdebeskrivning av riksintressena och en redovisning av hur riksintressena ska tillgodoses vid
efterföljande prövningar. Myndighetsnämnden framför att kommunens
tolkning av riksintressena och hur dessa påverkas av de utpekade utbyggnadsområdena saknas. Det framgår inte hur de beaktats. Av översiktsplanen framgår att det pågår en översyn av riksintressen. Det bör framgå
vem som gör översynen. Miljöbalkens kapitel för lagtexten bör framkomma.

Kommunens kommentar: I antagandehandlingen har den interaktiva kartan
kompletterats med informationsrutor som innehåller värdebeskrivning och ställningstaganden gällande riksintressena i kommunen. Kapitlet om riksintressen har tagits
fram av en referensgrupp för riksintressen, där miljöenheten och planenheten ingått.
Texten har förtydligats ytterligare efter samrådet. Det framgår av konsekvensbeskrivningen hur riksintressena påverkas av planerade utbyggnadsområden. Översiktsplanen har kompletterats med vem som gör översynen har kompletterats med kapitel i
miljöbalken i antagandehandlingen.
						

NATURMILJÖ

Naturreservat
Myndighetsnämnden framför att Ängelholms kommun har ett fjärde
naturreservat på gång. Djurholmamossen är på väg att skyddas med naturreservat. Magnarp är inte beslutad ännu. Texten bör vara konsekvent i
beskrivningen av områden. Treklövern anser att den del av Nybroskogen
som inte omfattas av deras förslag om vägreservat ska skyddas som naturreservat. Översiktsplanen bör även tydligare peka ut de naturområden
som ska ha ett juridiskt skydd, exempelvis som kommunala naturreservat.
Rosenörn Lehn, Fritz ser att kommunen vill skapa fler naturreservat
än de som visas på karta. De ser med stora farhågor på det grönområde
som pekas ut i den nordöstligaste delen av kommunen ska få ytterligare
restriktioner och på sikt leda till bildande av naturreservat.

Kommunens kommentar: Miljöenheten har tidigare framfört önskemål om att
enbart beslutade naturreservat ska redovisas i översiktsplanen. De som är beslutade
när antagandehandlingen tas fram kommer därför vara de som tas med. I antagandehandlingen har beskrivningen av riksintressena setts över. I översiktsplanen anges att
Kronoskogen i framtiden bör utpekas som ett naturreservat.
Djur-, växt- och biotopskydd
Myndighetsnämnden framför att även kommunen kan instifta biotopskyddsområden. Det finns ett skogligt biotopskydd i kommunen, som
instiftas av Skogsstyrelsen.

Kommunens kommentar: Antagandehandlingen har kompletterats med att
kommunen kan instifta biotopskyddsområden. Den interaktiva kartan innehåller en
karta över de skogliga biotopskydden. Antagandehandlingen har kompletterats med
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information om de skogliga biotopskydden.
Nationella särskilt värdefulla vatten
Myndighetsnämnden undrar vilket långsiktigt skydd de nationellt särskilt värdefulla vattnen ska få.

Kommunens kommentar: Det är ännu inte klart vilket långsiktigt skydd de
ska få. Av länsstyrelsens hemsida framgår att det handlar om natur- eller kulturreservat eller genom bevarande genom en kombination av åtgärder med fiskevårdsområden, kommunal planering eller insatser från privatpersoner.
Strandskydd
Naturskyddsföreningen ser positivt på det utökade strandskyddet.

FRILUFTSLIV

Riksintresse för friluftsliv
Myndighetsnämnden framför att fler områden i översiktsplanen
krockar med riksintresse friluftsliv. Beskrivningen av utredningsområdet i
Valhallskogen bör kompletteras med termer om grönområden och leder.
Texten om avvägning bör kompletteras med på vilka grunder avvägningen görs.

Kommunens kommentar: Det framgår av översiktsplanen att utbyggnadsområden planeras inom riksintresse för friluftsliv och varför kommunen gör bedömningen
att bebyggelse är motiverad där. Antagandehandlingen har kompletterats med de
riksintresseområden som gäller nu, enligt beslut från Naturvårdsverket. Antagandehandlingen har kompletterats med att Valhallskogen utgör ett grönområde idag.
Kommunen väljer att ha kvar utredningsområdet i Vahallskogen, men området har
i antagandehandlingen minskats. Området utgör en förtätning av Skälderviken med
tillgång till infrastruktur, handel och service i form at t ex skola. Resterande område i
Valhallskogen avses bevaras.

		

KULTURMILJÖ

Särskilt värdefulla kulturmiljöer
Myndighetsnämnden framför att översiktsplanen bör kompletteras
med att Skånelinjen/Per Albinlinjen utgör ett kulturmiljöstråk som
sträcker sig längs med hela kusten utmed Skälderviken.

Kommunens kommentar: Antagandehandlingen har kompletterats med Myndighetsnämndens synpunkt gällande Skånelinjen/Per Albinlinjen.
Fornlämningar
Länsstyrelsen Skåne framför att inom utbyggnadsområdet vid Barkåkra
förekommer flera fornlämningar i form av gravhögar. Av översiktsplanen
framkommer inte hur hänsyn till fornlämningssituationen ska tas och de
begränsningar kulturminneslagen kan få på den fysiska planeringen. Inför
bearbetning av översiktsplanen behöver en analys ske av möjlig bebyggelseutveckling i relation till kulturminneslagen.
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Kommunens kommentar: Den synpunkt som länsstyrelsen nu framför är ny
och har inte framförts innan, vare sig under dialogen innan, under eller efter samrådet av översiktsplanen 2035. Riksantikvarieämbetet har inte heller framfört några
synpunkter om detta. Den är anmärkningsvärt att synpunkten kommer i ett så sent
skede. Av översiktsplanen framgår att hänsyn till kulturmiljövärden ska beaktas vid
planeringen. Hur detta ska ske kommer redovisas i detaljplaneskedet. Fornlämningar
redovisas i den interaktiva kartan. En detaljplan för Barkåkra 55:1 har varit på
samråd. Där framgår att planen föregåtts av en kulturhistorisk bedömning, där
området som pekas ut för bebyggelse bedöms som lämplig. Detaljplanförslaget berör
inga gravhögar.

INFRASTRUKTUR

Riksintresse för järnvägar
Länsstyrelsen Skåne framför att det saknas en redovisning av riksintresse för kommunikation avseende järnväg. Trafikverket framför att Söderåsbanan ska benämnas som Godsstråket genom Skåne i redovisningen
av riksintressen. Järnvägar av riksintresse i Ängelholm är Västkustbanan,
Godsstråket genom Skåne delen Ängelholm-Åstorp samt Skånebanan delen Kattarp-Åstorp. Trafikverket anser att det ska framgå att ny bebyggelse generellt inte ska tillåtas inom ett område av 30 meter från järnvägen.
Det bör framgå att man inom Sverigeförhandlingen utreder en sträckning
av höghastighetsbana från Jönköping genom Skåne via Hässleholm.

Kommunens kommentar: Benämningen av Söderåsbanan har ändrats till
Godsstråket genom Skåne, kompletterats avseende järnvägar av riksintresse och
att den sträckning som utreds nu inom ramen för Sverigeförhandlingen är sträckan
Jönköping-Hässleholm-Malmö i antagandehandlingen. Skyddszoner är beslutade av
Trafikverket. Kommunen gör bedömningen att de därför inte behöver hanteras inom
ramen för översiktsplanen. Antagandehandlingen har kompletterats med att vid utbyggnad av bebyggelse och infrastruktur intill riksintressen för kommunikationer ska
hänsyn tas till risker, buller och skyddsavstånd samt erforderliga analyser genomföras.
Översiktsplanen innehåller information om att erforderliga skyddsavstånd ska hållas.
Riksintresse för vägar
Trafikverket anser att det ska framgå att längs statliga vägar gäller generellt tillståndspliktig zon på 12 meter från vägområdet. Det ska också
framgå för vilka vägar länsstyrelsen beslutat om utökat byggnadsfritt
avstånd, 30 - 50 meter.

Kommunens kommentar: Skyddszoner regleras i Väglagen. Kommunen gör
bedömningen att de därför inte behöver hanteras inom ramen för översiktsplanen.
Översiktsplanen innehåller information om att erforderliga skyddsavstånd ska hållas.
Riksintresse för luftfarten
Länsstyrelsen Skåne och Trafikverket framför att det finns en risk för
förslaget att vända flygplatsen kan innebära en påtaglig skada på riksintressen för kommunikation Ängelholm-Helsingborgs flygplats. Länsstyrelsen Skåne framför att detaljplaneläggning inom området därför
kan överprövas vid länsstyrelsens tillsyn enligt 11 kap PBL. Trafikverket
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anser att det bör anges i översiktsplanen att samråd ska ske med flygplatsen när verksamheter planeras i närhet av flygplatsen samt att en riskanalys
ska genomföras i dessa fall.

Kommunens kommentar: Texten om att vända flygplatsen bibehålls i översiktsplanen för att visa på en möjlighet inför framtiden. Den är ännu inte utredd och
beskrivs därför inte närmare. När frågan blir aktuell kommer den att utredas noggrant och en dialog kommer då att föras med såväl flygplatsen och Trafikverket samt
andra berörda aktörer. Vid planläggning genomförs samråd med berörda, i enlighet
med plan- och bygglagen. Av översiktsplanen framgår att riskanalyser ska genomföras
vid behov.
Tematiskt tillägg avseende vindkraft
Trafikverket anser att det ska framgå att alla planer och bygglov som rör
vindkraftsverk ska remitteras till Trafikverket för granskning. Trafikverket anser att planen ska kompletteras med riktlinjer för hänsyn till infrastruktur, t ex skyddsavstånd vid planering och prövning av vindkraftverk.
Myndighetsnämnden framför att en tydlig definition av stora verk
behövs och att de enbart tillåts i grupper om tre. Tydligare samverkan
med miljö och bygg behövs.

Kommunens kommentar: Vid planläggning och bygglov genomförs samråd
med berörda, i enlighet med plan- och bygglagen. Av översiktsplanen framgår att
skyddsavstånd ska beaktas vid prövning av bygglov och tillstånd samt att berörda ska
höras vid varje enskilt fall vid prövning av vindkraftverk. Antagandehandlingen har
kompletterats med en definition av stora verk. Det framgår redan av översiktsplanen
att de endast tillåts i grupper om minst tre verk. Texten om vindkraftverk har tagits
fram i en referensgrupp för vindkraft, där miljöenheten och planenheten ingått.
Geografiska områden för vindkraft
Luftfartsverket avstyrker all etablering av vindkraft i områdena 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 och 10 som ligger inom skyddområdet för Båstads radarstation. Myndighetsnämnden framför att flera områden omfattas av
strandskydd. Områdena 3, 6 och 10 är begränsade i storlek och är inte
realistiska. Det ger en felaktig bild att ange antal verk. Capra Science
framför att kommunens initiativ att ta bort område Ä18 och Ä19 i det
tematiska tillägget för vindkraft är en lättnad. De stödjer nuvarande utställningsförslag.

Kommunen kommentar: Kommunen anser att det är viktigt att peka ut
vindkraftsområden i översiktsplanen, då förnyelsebara energikällorna utgör en viktig
del i arbetet mot en hållbar utveckling. Vindkraftsområdena kvarstår därför. Av
översiktsplanen framgår att berörda myndigheter såsom Försvarsmakten och Luftfartsverket ska höras i varje enskilt fall. Av översiktsplanen framgår även att olika
faktorer ska bedömas vid prövningen av tillstånd och bygglov, t ex strandskydd. Även
mindre områden finns med, då det finns olika former av vindkraftverk och tekniken
kan utvecklas ytterligare inom planperioden.
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Elektronisk kommunikation
Trafikverket framför att det bör framgå att samråd ska ske med flygplatsen, Luftfartsverket och Försvarsmakten vid planering av hög bebyggelse och höga anläggningar. Om byggnationen/anläggningen ligger
inom hindersfriytan kräver Trafikverket att kommunen låter göra en
flyghinderanalys som skickas till berörda flygplatser. Treklövern anser
att kommunen vid tillståndsprovningar måste ställa sig positiv till master
och antenner för bredbandskommunikation. För att neka bygglov ska
det finnas särskilda skäl. 3GIS framför att de har torn för mobiltelefoni
inom utbyggnads- och utredningsområden för bostäder. Det är viktigt att
kommunen tar hänsyn till dessa i sin planering och säkerställer att ingen
konflikt ska uppstå. Skanova framför att de kommer att bevaka sina
intressen i samband med att detaljplaner tas fram.

Kommunens kommentar: Antagandehandlingen har kompletterats med att
samråd ska ske med berörda - såsom flygplatsen, Luftfartsverket och Försvarsmakten
- vid planering av hög bebyggelse och höga anläggningar. Tillgången till elektronisk
kommunikation är ett allmänt intresse.

TEKNISKA ANLÄGGNINGAR

Täktverksamheter
Myndighetsnämnden anser att texten om täkter ska ses över och att
reservvattentäkten i Skälderviken är förorenad.

Kommunens kommentar: Uppgifterna om täkter har stämts av med VAenheten.
Dricksvattentäkter
Myndighetsnämnden anser att de privata vattentäkterna bör tas med i
översiktsplanen.

Kommunens kommentar: VA anser inte att vattentäkterna ska redovisas i
översiktsplanen, därför har kartan över såväl kommunala och enskilda vattentäkter
tagits bort i antagandehandlingen.
Vatten och avlopp
Myndighetsnämnden framför att det i kommunens VA-plan står att
den är tänkt att utgöra ett tematiskt underlag till översiktsplanen. Sydvatten framför att en av deras huvudvattenledningar är belägen inom
utbyggnadsområdet Södra Ängelholm och utgår ifrån att de bjuds in i
diskussioner om åtgärder som kan beröra ledningen.

Kommunens kommentar: VA-planen utgör ett styrdokument, inte ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Sydvatten kommer att göras delaktig i detaljplaneskedet.
Avfall
Myndighetsnämnden framför att det finns aktuellare uppgifter.
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Kommunens kommentar: Uppgifterna har stämts av med NSR. Antagandehandlingen har kompletterats med att fyrfackssystem nu införts och att antalet återvinningsstationer nu minskat.
Energi
Myndighetsnämnden framför att översiktsplanen bör kompletteras
med slamanvändning.

Kommunens kommentar: Miljöenheten uppger att befintlig text om avloppsreningsverket är tillräcklig.

AREELLA NÄRINGAR

Jordbruksmark
Myndighetsnämnden framför att hushåll av åkermark ska ske. Kommunen har tillsammans med LRF gjort en bedömning av vilken åkermark
som har lägre brukningsvärde och som prioriteras vid exploatering.

Kommunens kommentar: Kommunen har valt att istället i översiktsplanen
framföra att en klassningen av jordbruksmark bör ses över, i samverkan med kommunen.

MILJÖ- OCH RISKFAKTORER

Länsstyrelsen Skåne saknar en redovisning av vilka områden som berörs av hänsynstaganden och riktlinjer gällande risk, säkerhet och människors hälsa avseende t ex föroreningar, buller, farliga och störande verksamheter vid befintlig och föreslagen bebyggelse. Det innebär att dessa
frågor kvarstår till efterföljande prövningar och behöver hanteras i varje
enskilt fall. Vissa av dessa kan komma att bli föremål för statlig överprövning vid länsstyrelsens tillsyn.

Kommunens kommentar: Av översiktsplanen framgår att aktuella riktvärden
för buller ska tillämpas vid bebyggelse, att risker ska beaktas i den fysiska planeringen samt att markförhållanden ska analyseras och motiverade åtgärder vidtas vid
förändrad markanvändning. Hur detta ska ske kommer redovisas vid efterföljande
prövningar i detaljplanering och bygglov.
MILJÖFAKTORER
Miljökvalitetsnormer
Myndighetsnämnden anser att uppgifterna om fisk- och musselvatten
bör kompletteras. En mätning av luft genomfördes 2014 och mätningen
från 2008/2009 är inte längre aktuell. Naturskyddsföreningen framför
att kommunen säger sig vara beredda att utföra åtgärder för att uppnå
god ekologisk status är positivt. Rent vatten, vår livsstil, ren miljö och
ökat intresse för djur- och växtlivet krävs.

Kommunens kommentar: Antagandehandlingen har justerats gällande nya
uppgifter om luftmätningar. Antagandehandlingen har uppdaterats med att Havs- och
vattenmyndigheten har föreslagit förändringar gällande miljökvalitetsnormerna för
fisk- och musselodling och med uppgifter om vilka vattenförekomster som berörs.
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Vatten
Länsstyrelsen Skåne framför att det av översiktsplanen framgår att god
ekologisk status ska erhållas genom skyddzoner utmed vattendrag och
nya våtmarker. Länsstyrelsen saknar tydliga ställningstaganden och pekar
inte ut några mark- och vattenområden där åtgärderna kan var lämpliga
att utföra. Om kommande prövningar av föreslagna exploateringsområden påverkar miljökvalitetsnormerna eller inte är en fråga som kvarstår
och måste behandlas i varje enskilt fall. Vissa av dessa kan komma att bli
föremål för statlig överprövning vid länsstyrelsens tillsyn. Myndighetsnämnden vill att texten ändras enligt den senaste beslutade klassificeringen. Av texten framgår att det ska finnas fem hänsynsområden, men
att det enbart är fyra. Naturskyddsföreningen ser positivt på att en
kustvattenkarta har tagits fram och indelningen av hänsynsområden. Ett
allvarligt problem är vattenskotertrafiken längs kusten, som bör undanröjas snarast.

Kommunens kommentar: Av översiktsplanen framgår att Ängelholms kommun behöver arbeta mer aktivt för att uppnå god ekologisk status i våra vattendrag
och sjöar och att det kan ske genom att skapa skyddszoner utmed vattendrag, att anlägga fler våtmarker samt att utföra åtgärder gällande enskilda avlopp. Exakt var och
hur det ska ske hanteras inte i översiktsplanen. I antagandehandlingen har hänsynsområdena justerats, för att överensstämma med det nyligen utpekade Natura
2000-området för tumlare. Frågan om vattenskotrar behandlas inte inom ramen för
översiktsplanen.
Buller och vibrationer
Trafikverket anser att det bör förtydligas att den nya förordningen avser
trafikbuller vid planering av bostadsbebyggelse. I meningen ”Ängelholm
ska tillämpa fastställda riktvärden...” anser Trafikverket att ordet bostäder
ska bytas ut mot bebyggelse. Myndighetsnämnden framför att buller
och vibrationer även kan komma från andra källor än de som beskrivs.
De önskar ett ställningstagande om hur kommunen ska arbeta med buller- och vibrationsproblematiken i kommunen och vill att texten om
buller samt vibrationer arbetas om.

Kommunens kommentar: Antagandehandlingen har förtydligats med att
förordningen avser planeringen av bostadsbebyggelse. Av översiktsplanen framgår att
gällande lagstiftning och riktvärden för buller och vibrationer ska följas.
Tyst område
Myndighetsnämnden framför att det bör finnas en strategi för hur
kommunen ska arbeta med att flera grönområden intill befintliga områden ska klassas som tysta områden.

Kommunens kommentar: I översiktsplan 2035 har kommunen definierat vad
kommunen avser med ett tyst område och pekat ut ett tyst område. Det tysta området
är beläget i ett av kommunen större grönområden. Kommunen tar inte ställning till
om en strategi ska tas fram inom ramen för översiktsplanen.
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Förorenad mark
Myndighetsnämnden framför att rubriken bör ändras till förorenade
områden och att texten är otillräcklig och bör kompletteras. Översiktsplan bör redovisa en strategi för hantering av förorenade områden och
föreslår att ett antal riktlinjer bör tas fram.

Kommunens kommentar: I antagandehandlingen har rubriken ändrats till
förorenade områden. Texten har tagits fram av miljöenheten. Antagandehandlingen
har kompletterats med information angående MIFO-inventering samt ett ställningstagande om att markmiljön vid behov ska undersökas vid föroreningar vid planering.
Kommunen tar inte ställning till en om en strategi för förorenade områden ska tas
fram inom ramen för översiktsplanen.
Djurhållning
Myndighetsnämnden framför att hänsyn ska tas till befintlig eller planerad djurhållning och att skyddsavstånd vid nyetablering av bostäder ska
bedömas i varje enskild fall. Förutsättningar för djurhållning måste finnas
om ekologisk produktion ska gynnas.

Kommunens kommentar: Myndighetsnämndens synpunkter om djurhållning
framgår redan av översiktsplanen, både i kapitlet om djurhållning och i strategin
”Balans mellan stad och land”.
Radon
Myndighetsnämnden framför att förhöjda halter av radon har uppmätts på andra platser än kommunens nordöstligaste hörn.

Kommunens kommentar: Utställningshandlingen kompletterades med att
förhöjda halter finns på andra ställen efter samrådet. Uppgifterna har stämts av med
miljöenheten.
RISKFAKTORER
SGI finner att kommunen belyser risker för ras, skred, erosion och
översvämning på ett tillfredsställande sätt. Myndighetsnämnden anser
att översiktsplanen bör avråda bebyggelse där det finns risk för erosion,
översvämning och ras.

Kommunens kommentar: I översiktsplan finns ett ställningstagande om att
erosions-, ras-, skred- och översvämningsrisker ska beaktas i den fysiska planeringen.
Översvämning
Länsstyrelsen Skåne framför att kommunen redovisar utbyggnadsområden som ligger i riskzonen för översvämning av Rönne å, men att det
inte finns något resonemang om hur risken ska hanteras och frågan därmed kvarstår till efterföljande prövning. Dessa områden kan bli föremål
för statlig överprövning vid länsstyrelsens tillsyn. SMHI anser att översvämningskänsliga områden tydligt bör pekas ut och riktlinjer bör finnas
för områdenas avgränsning. Kommunen ska vara mycket restriktiv med
att tillåta nybebyggelse av bostäder och annan samhällsviktig verksam-
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het i översvämningskänsliga områden. Förändrade översvämningsrisker i
framtida klimat bör beaktas. Myndighetsnämnden anser att det saknas
en strategi för hur framtida översvämningsscenario ska beaktas.

Kommunens kommentar: Av översiktsplanen framgår att hänsyn ska tas till
risker för t ex översvämning. Antagandehandlingen har reviderats med resultatet från
en ny detaljerad översvämningskartering för Rönne å. De planerade utbyggnadsområdena i översiktsplanen som ligger inom riskområde är stationsområdet, Parallelltrapetsen, Rönnen och Gåsahalsen. Vid stationsområdet pågår arbete med ett planprogram,
som hanterar denna fråga. Parallelltrapeten är redan detaljplanelagd. Detaljplaneläggning pågår vid Rönnen 1 och 2. Verksamhetsområdet vid Gåsahalsen har tagits bort
i antagandehandlingen. I översiktsplan finns ett ställningstagande om att erosions-,
ras-, skred- och översvämningsrisker samt att framtida klimatförändringar ska beaktas i den fysiska planeringen. Översiktsplanen innehåller riktlinjer för höjdnivåer. I
övrigt behandlas frågan i i efterföljande prövningar, då utförligare utredningar genomförs vid behov.
Förvaltning av stranden
Länsstyrelsen Skåne anser att översiktsplanen är svårtolkad och inte ger
tillräcklig vägledning gällande vatten- och kustområden. Utöver strandfodring anges inga ytterligare kustskydd eller ställningstaganden om var
olika kustskydd är aktuella. Myndighetsnämnden anser att texten om
mjuka lösningar och hårda konstruktioner är motsägelsefulla. Treklövern
anser att kapitlet behöver utvecklas gällande beredningens förslag om
vågbrytare.

Kommunens kommentar: Av översiktsplanen framgår att en beredningsplan
för stranden ska tas fram samt att förvaltningsplanen för stranden ska revideras. Att
ta fram kartor för kustskydd är ett omfattande arbete, som kräver såväl kunskap
som ordentlig analys. Kommunen har därför valt att inte redovisa kartor över kustkydd i översiktsplanen, eftersom utformningen och omfattningen av kustskydd först
behöver läggas fast. Antagandehandlingen har kompletterats med att en utredning
gällande kustskydd ska tas fram. Av texten framgår att hårda konstruktioner ska
undvikas i möjligaste mån. En beredning har föreslagit att åtgärder som invallning
ska utredas. Där nämns bl a vågbrytaren, vilket framgår av översiktsplanen.
Stigande havsnivåer
Länsstyrelsen Skåne är positiv till riktlinjerna för grundläggning vid
nybyggnation på 4 meter och 3,5 meter. De behöver dock redovisas på
karta och ställningstagandet behöver vägas samman med den bebyggelsefria zonen på 100 meter från vegetationslinjen. Myndighetsnämnden
framför att det finns problem med höjdnivåer gällande redan detaljplanelagda områden. Ställningstaganden måste föregås av en översvämnings- och erosionsutredning. Ett ställningstagande om ansvar mellan
fastighetsägare och kommunen hade varit önskvärt. Treklövern anser att
kapitlet behöver utvecklas med vilka krav som ställs på gammal och ny
bebyggelse.

Kommunens kommentar: Antagandehandlingen har kompletterats med att det
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finns kartor över höjda havsvattennivåer inom ramen för projekt Skånestrand och
finns tillgängliga på SGUs hemsida. I antagandehandlingen har texten om buffertzon
på 100 meter från vegetationslinjen tagits bort. Höjdnivåerna kommer från policyn
om förvaltning av stranden, som är antagen av kommunfullmäktige. Av översiktsplanen framgår att den ska användas vid planering av nya bebyggelseområden.
Översvämnings- och erosionsutredningar är genomförda för Rönne å samt finns i den
interaktiva kartan. Antagandehandlingen har reviderats med en ny översvämningskartering för Rönne å. Lagen reglerar ansvar mellan fastighetsägare och kommun. Av
översiktsplanen framgår att en kommunövergripande beredskapsplan, med preciserade
riskområden och åtgärder, ska tas fram.
Riskobjekt
Räddningstjänsten SKNV anser att definitionen av riskobjekt även
omfattar en risk för omgivningen. Rönne å och kusten kan ge upphov till
en risk, de är dock varken anläggning eller verksamhet varför de inte kan
ses som riskobjekt i den bemärkelsen. Myndighetsnämnden anser att
reningsverket bör vara med i texten om riskobjekt.

Kommunens kommentar: Översiktsplanen innehåller de riskobjekt som finns
i kommunen. Antagandehandlingen har justerats med de objekt som länsstyrelsen
definierat som farlig verksamhet och exempel på övriga objekt som medför risker.
Farligt gods
Räddningstjänsten SKNV önskar att avsnittet om farligt gods kompletteras med text om att skyddsavstånd enligt RIKTSAM ska beaktas
samt att riskanalys ska tas fram vid behov. Trafikverket anser att det bör
framgå att förslag till nya vägsträckningar för förbud mot transporter av
farligt gods beslutas i särskild ordning av länsstyrelsen enligt Väglagen.
Rosenörn Lehn, Fritz anser att det är bra att det finns västräckor där
det är förbjudet att transportera farligt gods. Förbudet bör utökas för att
även gällande väg 1793 mellan Tullstorp och Rössjöholm. Förbudsvägarna bör få en tydlig märkning.

Kommunens kommentar: Av översiktsplanen framgår att riskavstånd ska beaktas samt att riskanalys ska tas fram vid behov. Det finns riktlinjer för många områden som ingår i översiktsplanen. Av översiktsplanen framgår att säkerhetsavstånd
ska hållas för att inte utsätta närliggande områden för risker. Den har kompletterats
med att förbud beslutas av länsstyrelsen enligt Väglagen. Kommunen ser framförallt
behov av förbud mot transport av farligt gods på del av väg 1789 och Kristian II:s
väg/Margaretetorpsvägen.
Gas- och kraftledningar
Räddningstjänsten SKNV har fått uppgifter från MSB att det finns en
gasledning i kommunen som är av riksintresse. Inom 25 meter från denna
ledning får inte några byggnader uppföras eller andra markarbeten utföras. E.ON Elnät står kvar vid ståndpunkten att regionnätsledningar även
i framtiden huvudsakligen kommer byggas som luftledningar.

Kommunens kommentar: Gasledningen är inte av riksintresse, vilket har
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stämts av med MSB. Av översiktsplanen framgår att riskavstånd ska beaktas. Kommunen verkar för en markförläggning av ledningar.

			
MELLANKOMMUNALA FRÅGOR

Infrastruktur
Örkelljunga kommun anser att ett utvecklingsstråk över kommungränsen utmed väg 114 mellan Munka Ljungby och Örkelljunga vore naturligt. Rosenörn Lehn, Fritz ser det som önskvärt att kommunen har
en större mellankommunal samverkan med kommunerna i nordost och
öster för att diskutera infrastruktur, kollektivtrafik och bredband.

Kommunens kommentar: I översiktsplanen har utvecklingsstråk pekats ut
mellan centralorten och de större tätorterna. Vid dessa utvecklingsstråk ska god kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar finnas. Det är naturligtvis viktigt att det finns
bra förbindelser även till omkringliggande kommuner och tätorterna i dessa, men de
redovisas inte inom ramen för översiktsplanen. Det framgår dock av både översiktsplanen och familjen Helsingborgs strategi för infrastruktur och kollektivtrafik att en
övergripande målsättning är regionbuss mellan tätorterna i familjen. Antagandehandlingen har justerats med den nya strategi för infrastruktur och kollektivtrafik har
tagits fram för familjen Helsingborg. Inom ramen för familjen Helsingborg pågår ett
kontinuerligt samarbete gällande infrastruktur och kollektivtrafik.
				

KONSEKVENSBESKRIVNING

Länsstyrelsen Skåne anser inte att översiktsplanen redovisar konsekvenserna på ett tydligt och avvägt sätt samt att redovisningen av
miljökonsekvenserna inte uppfyller lagkraven i 6 kap MB. Det medför
att kommunen valt att hänskjuta frågorna till efterföljande prövningar.
Trafikverket saknar en komplett miljökonsekvensbedömning och riskbedömning. Konsekvensbeskrivningen bör ta utgångspunkt i konsekvenser
av föreslagen markanvändning. En redovisning måste göras av konsekvenser av föreslagna utbyggnads- och utredningsområden för riksintressen för kommunikationer samt statlig infrastruktur avseende buller,
risker, flyghinder. Konsekvensbedömningen för trafikbuller kan inte utgå
från ett yttre godsspår, då det inte finns med i Trafikverkets långsiktiga
planer och inte bedöms realistiskt. Konsekvensbedömningen för områden såsom Skörpinge/Rönneboda bör inte göras med ny regionbusslinje
som förutsättning, då den inte är beslutad. Konsekvenserna av föreslagna
utbyggnad bör beskrivas bl a avseende påverkan på biltrafikens utveckling. Myndighetsnämnden anser att avvägningarna och konsekvenserna
är otydliga. De undrar om samråd skett med berörda kommuner och
länsstyrelsen. Nya åtgärdsförslag för att uppnå miljömålen har varit på
remiss.

Kommunens kommentar: Kommunen har valt att i översiktsplanen peka
ut utbyggnadsområden och att vänta med vissa av de efterföljande prövningarna till
detaljplaneskedet, eftersom det är då kommunen genomför fördjupade utredningar
och utifrån det tar ställning till exakt vad som kommer bebyggas. Översiktsplanen
innehåller övergripande riktlinjer gällande buller, risker och flyghinder. Ytterligare
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utredningar kommer göras vid behov, när respektive område är aktuellt att bebygga.
Antagandehandlingen har kompletterats med att vid planering av bebyggelse och
infrastruktur intill riksintressen för kommunikationer ska hänsyn tas till risker,
buller och skyddsavstånd samt erforderliga analyser genomföras. Kommunen har valt
att ta fram en konsekvensbeskrivning som utgår från förslagen i översiktsplanen. Av
översiktsplanen framgår att kommunen arbetar med att stärka kollektivtrafiken
och utveckla kommunens gång- och cykelvägar, vilket väntas leda till minskad biltrafik. Konsekvensbeskrivningen har tagits fram tillsammans med miljöenheten och
ett studentarbete har genomförts av Miljöbron angående konsekvensbeskrivningen.
Omkringliggande kommuner, länsstyrelsen och Regionen har varit involverade under
pågående arbete med översiktsplanen samt under samråd och utställning. Om det nya
åtgärdsförslaget hinner godkännas innan översiktsplanen är klar kommer kommunen
att beakta dem.
Hållbarhetsaspekter
Myndighetsnämnden anser att ekosystemtjänster bör läggas till under
ekologiska aspekter.

Kommunens kommentar: I antagandehandlingen har ekosystemtjänster lagts
till.
Mål- och intressekonflikter
Myndighetsnämnden anser att bullerpåverkan vid bostadsbebyggelse
bör nämnas som en intressekonflikt.

Kommunens kommentar: Av översiktsplanen, t ex i konsekvensbeskrivningen,
framgår bullerfrågan och dess problematik. Att infrastrukturanläggningar medför buller sker överallt och bedöms inte vara en mål- och intressekonflikt en behöver nämnas
här. Det finns i så fall många mål- och intressekonflikter som behöver tas upp och alla
mål- och intressekonflikter kan inte presenteras.
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MARK- OCH VATTENANVÄNDNINGSKARTA

Trafikverket anser att mark- och vattenanvändningskartan och den interaktiva kartan ska revideras så att innehållet i dessa stämmer överens för
översiktsplanen. Det bör i mark- och vattenanvändningskartan framgå
vilka planerade vägar, järnvägar och cykelvägar som finns med i Trafikverkets plan och vilka som är kommunens förslag. Riksintressena för
kommunikationer ska tydligt redovisas i mark- och vattenanvändningskartan tillsammans med planerad bebyggelse. Myndighetsnämnden
anser inte att mark- och vattenanvändningskartan är uppdaterad då den
visar områden som redan har laga kraftvunna detaljplaner.

Kommunens kommentar: De utbyggnadsområden som pekas ut i översiktsplanen är de områden som kommunen anser lämpliga inom planperioden och i
många av dem pågår redan planarbete. Antagandehandlingen har kompletterats med
information om vilka objekt som inte finns med i Trafikverkets planer. Riksintressena för kommunikationer finns med i den interaktiva kartan. I antagandehandlingen
har den interaktiva kartan kompletterats med informationsrutor, som bl a innehåller
värdebeskrivningar och ställningstaganden gällande riksintressen. Mark- och vattenanvändningskartan redovisar de områden som inte redan är bebyggda. Det omfattar
såväl områden som ännu inte är planlagda, där detaljplaner pågår och som redan är
detaljplanelagda. En karta över detaljplanelagda områden finns i den interaktiva
kartan.
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INTERAKTIVA KARTOR

Länsstyrelsen Skåne anser att det digitala kartmaterialet redovisar en
mängd fakta, men att det saknas analyser som kan ge underlag till ställningstaganden. Trafikverket anser att plandokumentet bör revideras så
att all erforderlig kartinformation finns där. Det bör i den interaktiva kartan framgå vilka planerade vägar, järnvägar och cykelvägar som finns med
i Trafikverkets planer och vilka som är kommunens förslag. Riksintressena för kommunikationer ska tydligt redovisas i den interaktiva kartan
tillsammans med planerad bebyggelse. Myndighetsnämnden anser att
fler kartor bör inkluderas i planen.

Kommunens kommentar: Kommunen har valt att i översiktsplanen peka ut
utbyggnadsområden som kommunen anser är lämpliga och att vänta med vissa av
prövningarna till detaljplaneskedet, eftersom det är då kommunen genomföra fördjupade utredningar och utifrån det tar ställning till exakt vad som kommer bebyggas.
Kommunen har valt att använda sig av ett interaktivt kartsystem, med samtliga
kartor. De viktigaste kartorna har tagits med i plandokumentet, övriga finns enbart
tillgängliga i det interaktiva kartsystemet. Antagandehandlingen har kompletterats
med information om vilka objekt som inte finns med i Trafikverkets planer. Riksintressena för kommunikationer redovisas i den interaktiva kartan, där också kartor
över planerad bebyggelse finns. I antagandehandlingen har den interaktiva kartan
kompletterats med informationsrutor om innehåller riktlinjer, värdebeskrivningar och
ställningstaganden.
Bostäder
Länsstyrelsen Skåne anser att planhandlingarna är otydliga då de redovisar utbyggnadsområden som redan i dag är planlagda. För redan detaljplanelagda områden är avvägningen mellan allmänna intressen redan
gjord.

Kommunens kommentar: Utbyggnadsområdena i översiktsplanen omfattar såväl områden som redan är detaljplanelagda, områden där planläggning pågår eller som
kan bli aktuella för planläggning inom planperioden. I den interaktiva kartan finns
även en underlagskarta som visar på redan detaljplanelagda områden. Dessa skikt
kan tändas samtidigt. För vissa av utbyggnadsområdena som redovisas på kartan
och som redan är detaljplanelagda kommer nya detaljplaner behöva tas fram, i andra
är det möjligt att använda befintliga detaljplaner. Om befintliga detaljplaner kan
användas eller ej beror på många faktorer som är svåra att förutse såsom konjunktur
etc. Därför är områdena medtagna i översiktsplanen.
Verksamheter
Trafikverket framför att i kartan är Vejbystrand markerad som en möjlig
framtida kollektivtrafiknod och som möjlig framtida bytesnod. Det bör
förtydligas vad som menas, eftersom stadsbuss trafikerar orten idag. Helsingborgs Stad ställer sig frågande till den föreslagna sträckningen för
höghastighetståg. Enhetschef för mark- och exploateringsenheten
framför att det vid Biltemas etablering har ett civilrättsligt avtal skrivits
om att kommunen avstår från byggnation mot Kungsgårdsleden.
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Kommunens kommentar: Markeringen över kollektivtrafiknod i Vejbystrand
har justerats till kollektivtrafiknod i antagandehandlingen. Sträckningen av höghastighetsjärnväg vid E4 har tagits bort i antagandehandlingen. Verksamhetsområdet
intill Biltemas etablering och vid Gåsahalsen har också tagits bort i antagandehandlingen.
Infrastruktur
Trafikverket anser att benämningen för godsspår och persontåg på
kartan bör ändras till järnväg. Sträckningen över höghastighetståg bör
tas bort från kartan, då Sverigeförhandlingen utreder en stäckning från
Jönköping via Hässleholm i Skåne.

Kommunens kommentar: I antagandehandlingen har benämningen ändrats till
järnvägar samt delats in i persontåg och godståg. Sträckningen av höghastighetsjärnväg
vid E4 har tagits bort i antagandehandlingen, då den inte längre är aktuell i Skånebilden och Sverigeförhandlingen. Benämningen av höghastighetsjärnväg vid Västkustbanan har ersatts med snabbtåg för 250 km/h. Kommunen väljer att ha med pilen
på kartan över det yttre godståget som en möjlighet inför framtiden.
Grönstruktur
Brodin, Kit, Melin, Pia och Elly invänder mot att kommunen lägger
någon bestämmelse över deras fastigheter Barkåkra 44:1, Barkåkra
44:1>9, Barkåkra 45:5 samt Barkåkra 44:49 som kan strida mot deras
intentioner att möjliggöra att frågan om byggrätter prövas i begäran om
planbesked. Melin, Elly yrkar på att vitmarkeringen på fastigheten 45:5
ska kvarstå och att fastigheten därmed är öppen för exploatering. Brodin,
Kit och Melin, Pia anser att den gröna kilen är översiktlig och otydlig. De
vänder sig mot något begränsningar som kan strida mot intentionerna att
utveckla och bebygga fastigheten i framtiden. Ohlsson, Gisela G anser
att det är av största vikt att de gröna kilarna bevaras i kommunen. Den
gröna kilen som tidigare fanns vid Skepparkroken bör finnas kvar för
att säkra tillgängligheten till kustremsan. Svensson, Håkan ifrågasätter
logiken i den gröna kil som är inritad mellan Skepparkroken och Björkhagen. Deras fastighet, Barkåkra 44:49, har ingen kontakt med havet.
Den gröna kilen som är inritad har enbart sitt värde som en grön kil upp
till Kustroddarvägen, där man har kontakt med havet.

Kommunens kommentar: Den gröna kilen har i antagandehandlingen justerats, så att den sträcker sig fram till Kustroddarevägen.

Riksintressen

Riksintresse flyget
Trafikverket framför att markeringen av yttre godsspår, möjlig framtida
länsväg och möjlig framtida regionbuss måste ses över så att de inte ligger
över riksintresseområde för flygplatsen.

Kommunens kommentar: Av översiktsplanen framgår att markeringen för det
yttre godståget vare sig är utredd eller exakt, utan att den enbart visar på en möjlighet inför framtiden. Den framtida länsvägen är inte heller exakt än, men kommunens
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avsikt är att den ska ansluta till flyget, Tvärbanan och Valhall Park. En ÅVS
kommer att genomföras 2017, tillsammans med Trafikverket.

Underlagskartor

Risker
Länsstyrelsen Skåne anser att översiktsplanen ska redovisa var olika
kustskydd är aktuella. Länsstyrelsen är positiv till riktlinjerna för grundläggning vid nybyggnation på 4 meter och 3,5 meter. De behöver dock
redovisas på karta. SGI anser att de interaktiva kartorna ger en god
överblick över förväntade utredningsfrågor i senare planeringsskeden. De
interaktiva kartorna gällande erosion kan med fördel kompletteras med
SGU:s underlag från projekt Skånestrand. Kartan över ”Erosionsskydd”
bör flyttas till Risker/Stranderosion. Det bör tydligt framgå om underlagskartorna gällande risker avser vattendrag eller kusten. De interaktiva
kartorna under risker bör kompletteras med uppgift om ursprung och
annan metadata. Myndighetsnämnden anser att kommunen bör ta fram
en karta över förslag på erosionsskydd.

Kommunens kommentar: Kommunen har valt att inte redovisa kartor över
kustskydd i översiktsplanen, eftersom utformningen och omfattningen först behöver
läggas fast. Det är ett omfattande arbete att ta fram dem, som kräver såväl kunskap
som ordentlig analys, som inte kommer genomföras inom ramen för översiktsplanen.
Antagandehandlingen har kompletterats med att kartor över höjda havsvattennivåer
håller på tas fram inom ramen för projekt Skånestrand och finns tillgängliga på
SGU:s hemsida. Översiktsplanen kompletteras med en hänvisning till kartor från
projekt Skånestrand, eftersom det än så länge bara är en testversion som är framtagen. Översiktsplanen innehåller en karta över erosionsskydd. Det framgår att
kartorna med översvämnings- och erosionsrisk enbart gäller Rönne å. Kartorna om
risker har kompletterats med uppgifter om ursprung. En karta kan komma att tas
fram över erosionsskydd i framtiden, dock ej i samband med översiktsplanen. Den
tidigare översvämningskarteringen är nu reviderad. Antagandehandlingen har därför
reviderats med den nya karteringen.
Buller
Trafikverket anser att det reviderade influensområdet för flyget ska
redovisas i planen tillsammans med planerade utbyggnadsområden. Det
bör tydliggöras vilken karta som åsyftas vid hänvisning till karta över
flygbuller i del 2 s 20 och 68.

Kommunens kommuntar: Kartorna över influensområde för flyget och planerade utbyggnadsområden finns i det interaktiva kartsystemet. Hänvisning till kartor
finns i översiktsplanen. Det finns ingen hänvisning till karta över flygbuller på sid
20 i del 2. På sid 68 finns redan en hänvisning till karta över både flygbuller och
trafikbuller.
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ÄNDRINGAR I ÖVERSIKTSPLAN
2035
Ställningstagande

I antagandehandlingen av översiktsplanen har följande ändringar genomförts, med anledning av inkomna synpunkter under utställningen:
Text
• Uppdaterats med nya uppgifter avseende fakta, lagstiftning och
statistik.
• Kompletterats med motivering till varför Ängelholm bör ses som en
regional kärna.
• Kompletterats med att kommunen ska följa fyrstegsprincipen vid
planering av infrastruktur.
• Kompletterats med kommunens nya mål om att 100 % av alla hushåll
och företag ska ha tillgång till bredband år 2035.
• Kompletterats med text om riktlinjer, värdebeskrivningar och ställningstaganden gällande riksintressen.
• Utvecklats gällande riksintressen.
• Justerat hänsynsområden för kustvatten med anledning av det nyligen
utpekade Natura 2000-området för tumlare.
• Reviderats med ny översvämningsutredning.
• Ersatt familjen Helsingborgs infrastrukturstrategi med familjen Helsingborgs nya strategi för infrastruktur och kollektivtrafik.
Kartor
• Tagit bort verksamhetsområdet söder om Biltema.
• Tagit bort verksamhetsområdet vid Gåsahalsen.
• Minskat utredningsområdet vid Valhallskogen.
• Lagt till ett utredningsområde vid Adolfsfält.
• Tagit bort sträckningen för möjligt framtida höghastighetståg vid E4.
• Ändrat benämningen av möjligt framtida höghastighetståg vid Västkustbanan till möjligt framtida snabbtåg 250 km/h.
• Tagit bort kartan över kommunala och enskilda vattentäkter.
• Justerat hänsynsområden för kustvatten med anledning av det nyligen
utpekade Natura 2000-området för tumlare.
• Ersätt den tidigare översvämningskarteringen med en ny översvämningskartering.
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