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Undersökningssamråd avseende anläggande av översvämningsskydd vid 
Flygaretunneln i Havsbaden, Ängelholms kommun 

Samrådsmötet inleds med en presentation av mötesdeltagarna. 

Geraldine Thiere presenterar kort bakgrunden och syftet med projektet. 

Olof Persson redogör för det arbete som gjorts inom ramen för projektet. Olof har tidigare varit i 

kontakt med Maria Nitare för en informell diskussion om vilka lagrum som är aktuella för projek-

tet. Kommunen och länsstyrelsen är eniga i att verksamheten är att betrakta som markavvatt-

ning, i enlighet med Mark- och miljödomstolens bedömningar avseende anläggandet av över-

svämningsskydd i Lomma och Vellinge kommuner (dom i Mål nr M 4809-14 samt deldom i Mål 

nr M 3258-18). 

Olof Persson sammanfattar det samrådsunderlag som skickats över till länsstyrelsen (Power 

Point-presentation bifogas detta protokoll). 

Frågor/synpunkter från länsstyrelsen: 

▪ Är den befintliga vallen anlagd? 

Svar: 

Geraldine Thiere: Kommunen vet inte det exakta ursprunget. Kommunen förvärvade 

den aktuella marken för cirka ett år sedan. Ortofotografier antyder att vallen anlades i 

samband med att Trafikverket byggde Flygaretunneln. Kommunen håller på med geo-

tekniska undersökningar av befintlig mark och vall. 
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Olof Persson: Den befintliga vallen är inte tillståndsgiven. 

▪ Hur kommer tillgängligheten till området och Havsbaden via Flygaretunneln att på-

verkas under entreprenaden? Måste det vara helt avstängt under entreprenaden? 

Svar: 

Geraldine Thiere: Tillgängligheten via Flygaretunnelns bedöms inte påverkas under 

anläggandet av vallen. Eventuellt kan en kortare avstängning krävas vid höjningen av 

cykelvägen, men alternativa cykeltillfarter till Havsbaden finns. 

▪ Hur kommer tillgängligheten till motionsområde/-spår att påverkas under 

entreprenaden? 

Svar: 

Hanna Hanzén: Tillgänglighet till motionsslingan kan upprätthållas under hela entre-

prenaden genom att man initialt flyttar motionsslingan till dess nya läge. 

Detta kommer att förtydligas i MKB. 

▪ Finns det någon risk att vatten som hålls ute från Havsbaden förvärrar översvämnings-

situationen någon annanstans? 

Svar: 

Olof Persson: Nej, situationen blir densamma som på Falsterbonäset, där över-

svämningen drivs av vattennivån i havet/ån. 

Detta kommer att förtydligas i MKB. 

▪ Förtydliga vilket område som omfattas av strandskydd. Den prövande myndigheten 

behöver även behandla strandskyddsfrågan.  

Svar: 

Geraldine: Strandskyddet omfattar den nordligaste delen av vallen, som ska höjas med 

i storleksordningen 30 cm. 

Det område som omfattas av strandskydd kommer att märkas ut på karta i MKB. 

▪ Om rådighet över mark: detta är inte fråga för länsstyrelsen. För markavvattning har 

kommunen rådighet även som icke markägare. Om sökanden avser ansöka om andra 

vattenverksamheter än markavvattning, kan inte länsstyrelsen pröva ärendet. 

Diskussion: 

Olof Persson: Är verksamheten även att betrakta som byggande i vatten (som inte per 

automatik medför att kommunen har rådighet även som icke markägare), då det direkt 

berörda området kan utgöra vattenområde i juridisk bemärkelse (även om det i praktisk 

mening utgör landområde)? 
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Maria Nitare: Jag gör inte bedömningen att åtgärder på landområden som i juridisk 

mening utgör vattenområden, automatiskt skulle innebära byggande i vatten. Det är 

svårt att avgöra vad som är vattenområde ur juridisk synvinkel. 

Geraldine Thiere: Har länsstyrelsen någon åsikt om kommunen ska lämna in ansökan 

med målet att länsstyrelsen ska kunna pröva ärendet eller om ärendet ska lämnas till 

Mark- och miljödomstolen? 

Maria Nitare: I detta fall ska länsstyrelsen åtminstone pröva dispensfrågan avseende 

markavvattning. Eventuellt kan länsstyrelsen komma fram till att den inte kan besluta 

avseende tillståndsfrågan och i så fall lämnas det ärendet vidare till Mark- och miljö-

domstolen. En huvudfaktor som styr huruvida länsstyrelsen kan pröva tillståndsfrågan, 

är vilka andra fastigheter som kan påverkas. Länsstyrelsen får överlämna ärende om 

andra fastigheter än sökande kan komma att beröras. Denna vall kommer att beröra 

Trafikverkets fastighet Ängelholm 3:2, vilket skulle kunna vara ett skäl till att ärendet 

måste prövas av Mark- och miljödomstolen. 

Olof Persson: Om det finns ett nyttjanderättsavtal mellan kommunen och Trafikverket, 

påverkar det länsstyrelsens möjlighet att pröva tillståndsfrågan? 

Maria Nitare: Jag hoppas att Länsstyrelsen även kan pröva tillståndsfrågan. Ni lämnar 

ärendet till Länsstyrelsen som om vi är prövande instans. Det finns också möjlighet att 

låta pröva dispensfrågan innan tillståndsfrågan prövas. Det underlag som finns fram-

taget bör räcka som underlag, samt att kommunen hävdar sina särskilda skäl. 

▪ Kulturmiljöenheten har inga synpunkter i ärendet. 

▪ Vad är syftet med vallen? Är det att hindra vatten från att ta sig in till Havsbaden idag 

eller i framtiden? Kommer det att behövas fler åtgärder beaktat grundvattenförhållanden 

eller andra faktorer? 

Svar: 

Olof Persson: Det föreligger risk redan idag, men sannolikheten för att en översvämning 

ska ske ökar med tiden, som en följd av medelvattenytans stigning. Det har gjorts sam-

manställningar för extremvattennivåer i området, detta kan förtydligas i MKB. Den valda 

dimensionerande nivån ansluter till andra befintliga skydd av området. 

Vad gäller andra åtgärder, arbetar kommunen med en tillståndsansökan för strand-

fodring, som syftar till att skydda stranden i området såväl som att säkerställa att dyn-

systemet i området (som fungerar som översvämningsskydd ut mot havet) är tillräckligt 

högt och brett för att undvika dyngenombrott. Kommunen har erhållit tillstånd för marin 

sandutvinning enligt kontinentalsockellagen och prövning enligt miljöbalken pågår hos 

Mark- och miljödomstolen nu. 

Geraldine Thiere: Högvattenscenarier fram till år 2100 har tagits fram. Flygaretunneln 

kan påverkas av både höga flöden i ån och höga vattennivåer i havet (och kombina-

tioner av dessa båda händelser). En höjning av skyddsnivån till +3,50 m täcker in 

många tänkbara extremhändelser idag och i framtiden. 
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▪ Hur fungerar den här åtgärden tillsammans med andra åtgärder? 

Geraldine Thiere: Kommunen arbetar parallellt med flertalet punkter, till exempel ovan 

nämnda strandfodring samt uppföljning av övriga översvämningsskydd i området. 

Olof Persson: Det är viktigt att inse att även om en enskild åtgärd inte löser alla framtida 

problem, innebär ett åtgärdande av den svagaste länken i skyddet (som i nuläget utgörs 

av Flygaretunneln) att den övergripande skyddsnivån höjs. Det innebär att även om en 

enskild åtgärd inte utgör den totala lösningen i ett visst tidsperspektiv, är det inget skäl 

att låta bli att genomföra den. Specifikt för översvämningsvallar, bör kommunen planera 

för att dessa kan komma att behöva höjas i framtiden, till exempel genom att avsätta 

mark som medger en sådan höjning. 

▪ Vilken typ av massor avser kommunen utnyttja vid anläggandet av vallen? Finns det 

risk för spridning av invasiva arter till området, genom tillförandet av massor? Detta bör 

hanteras i MKB. 

Svar: 

Geraldine Thiere: Vid renoveringen av den befintliga skyddsvallen ut mot Rönne å 

köpte kommunen in jungfruliga massor med rätt geotekniska egenskaper (kornstorleks-

fördelning, genomsläpplighet etc.). 

Olof Persson: I det här fallet rör det sig om relativt små massvolymer (jämfört med till 

exempel Falsterbonäset), vilket möjliggör att jungfruliga massor köps in utan att det blir 

orimligt dyrt. 

Detta kommer att förtydligas i MKB. 

▪ För att gardera sig, anser länsstyrelsen att det är lämpligt att kommunen låter kungöra 

samrådet i dagspressen. 

Svar: 

Geraldine: Kommunen avser samråda med länsstyrelsen (dagens möte), med kommun-

ens miljöenhet, Trafikverket och Öresundskraft genom direkt kommunikation av sam-

rådsunderlaget samt med allmänheten genom kungörelse av samrådet i dagspressen. 

 

Vid tangentbordet 

 

Olof Persson 


