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Ändring av detaljplan B 725 för Lokatten 1 & 10

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

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

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

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

ÄNDRING AV DETALJPLAN
Detaljplanen gäller tills den upphävs, ersätts, 
eller ändras. Ändring av detaljplan omfattar 
förändring, borttagande och införande av 
nya bestämmelser inom ett detaljplanelagt 
område samt upphävande av en geografisk 
del av en detaljplan. När en detaljplan ändras 
behöver inte hela lämplighetsbedömningen 
genomföras på det sätt som görs vid 
upprättande av ny plan. 

Förutsättningen är att ändringen 
av detaljplanen ryms inom syftet 
med den ursprungliga planen. Då 
lämplighetsbedömningen och utredningarna 
av de aspekter som berör planområdet 
redan har gjorts när den ursprungliga planen 
upprättades behandlar denna planbeskrivning 
enbart de aspekter som ändras. 

För att få en helhetsbild av vad detaljplanen 
innebär ska denna planbeskrivning läsas 
tillsammans med planbeskrivningen för den 
ursprungliga planen.
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Dnr: PL 20-0009 KS 2020/311 SBN 2020/148
Ändring av detaljplan B 725 för Lokatten 1 & 10

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

skala 1:1000 (A1)
• samrådsredogörelse
• granskningsutlåtande
• fastighetsförteckning (ej bilagd)

PLANENS SYFTE
Syftet med detaljplanen är att pröva en 
ändring av egenskapsbestämmelser samt 
upphäva del av gällande tomtindelningsplan, 
11-MLS-148/73, för att möjliggöra en 
avstyckning av befintliga fastigheter.

PLANFÖRFARANDE
Detaljplanen är upprättad enligt plan- och 
bygglagen (PBL SFS 2010:900) med standard 
planförfarande. Planen förväntas kunna antas 
av kommunstyrelsen första kvartalet 2022. 

Detaljplanen har utformats enligt Boverkets 
allmänna råd om redovisning av reglering i 
detaljplan (BFS 2020:6). 

BAKGRUND
Kommunen mottog den 3 juni 2020 en 
ansökan om planbesked för fastigheterna 
Lokatten 1 och 10. Ansökan omfattar 
en ändring av befintlig detaljplan 
och upphävande av del av gällande 
tomtindelningsplan för att möjliggöra 
en avstyckning av befintliga fastigheter. 
Ängelholms kommun har genom beslut i 
Kommunstyrelsen, 2021-01-13 § 7, beslutat 
att meddela positivt planbesked samt att 
uppdra åt planenheten att pröva planläggning 
av området enligt ansökan.

PLANDATA
LÄGESBESTÄMNING OCH AREAL
Planområdets läge framgår av översiktskartan 
på sidan 2. Planområdet omfattar 

fastigheterna Lokatten 1 och 10 och 
avgränsas av Gamla Örkelljungavägen i söder 
och bostäder i väst samt öst. Planområdets 
areal är cirka 1700 kvadratmeter.

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Fastigheterna Lokatten 1 & 10 ägs av en 
privatperson.

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

TIDIGARE 
STÄLLNINGSTAGANDEN
ÖVERSIKTSPLAN
I gällande översiktsplan för Ängelholms 
kommun, ÖP 2035, är området utpekat som 
befintlig markanvändning.
    
DETALJPLANER
Planområdet är detaljplanelagt sedan tidigare, 
B 725, antagen år 1983. Genomförandetiden 
för B 725 har gått ut.

 
Bild 1. Utdrag ur gällande stadsplan B 725. Röd 
streckad linje visar aktuellt planområde som omfattas 
av ändringen.
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Dnr: PL 20-0009 KS 2020/311 SBN 2020/148
Ändring av detaljplan B 725 för Lokatten 1 & 10

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH 
FÖRÄNDRINGAR
PLANFÖRSLAG
För att underlätta förståelsen för 
planförslaget listas nedan en sammanfattande 
beskrivning av vad som avses med 
egenskapsbestämmelserna och hur de 
ska tolkas. För en mer utförlig juridisk 
redovisning hänvisas till Boverkets hemsida 
om planbestämmelser för detaljplan.

FASTIGHETSSTORLEK
Planförslaget reglerar fastighetens 
minsta och största storlek genom 
egenskapsbestämmelse. I detta fall säkerställs 
det att fastigheterna Lokatten 1 och 10 
tillsammans inte kan bilda mindre än två 
fastigheter eller fler än fyra fastigheter. 
Bestämmelsen om största fastighetsstorlek 
säkerställer så att det inom området för 
ändring inte kan bildas en fastighet med 
en storlek och exploateringsgrad som inte 
överensstämmer med omgivande karaktär. 

     
 PÅ PLANKARTAN:

d1 -  Minsta fastighetsstorlek är 370  
m2.

d2 -  Största fastighetsstorlek är 900 
m2.

BYGGANDETS OMFATTNING
Planbestämmelsen reglerar bebyggelsens 
omfattning i form av att största byggnadsarea   
inte får vara mer 27 procent av fastighetens 
area. Byggnadsarean bedöms möjliggöra för 
en utbyggnad som passar in i området, samt 
uppskattas vara en lämplig byggrätt utifrån 
storleken på fastigheterna. Vid en eventuell 
avstyckning möjliggör planförslaget för 
utbyggnad av komplementbyggnader för de 
nytillkommande fastigheterna som saknar 
komplementbyggnader. 
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Bild 2. Illustration förslag till ny avstyckning i rött samt förslag på nya utfarter. 

ÄDP 040



7

LA
G

A 
KR

AF
T

Dnr: PL 20-0009 KS 2020/311 SBN 2020/148
Ändring av detaljplan B 725 för Lokatten 1 & 10

     
 PÅ PLANKARTAN:

e1 -  Största byggnadsarea är 27 % av 
fastighetsarea.

PLACERING OCH UTFORMNING
Prickmark reglerar bebyggelsens placering 
inom fastigheten för både huvudbyggnad 
och komplementbyggnad. Detta för att ny 
bebyggelse inte ska hamna för nära vägar och 
befintlig bebyggelse. 

Ändring av detaljplanen möjliggör för 
avstyckning av fastigheterna Lokatten 
1 och 10 samt uppförande av parhus. 
Planändringen reglerar placering av 
bygglovspliktiga byggnader till närmaste 
grannfastighet till 2,5 meter. Punktprickiga 
marken längs med gatorna har justerats 
så att dem följer placeringen på befintliga 
byggnader och komplementbyggnader.

     
 PÅ PLANKARTAN:

 Marken får inte förses
med byggnad.

BYGGNADSHÖJD
Planförslaget möjliggör för högsta 
byggnadshöjd på huvudbyggnad upp till 
4 meter samt högsta byggnadshöjd på 
komplementbyggnad upp till 2,8 meter. 
Förslaget på högsta byggnadshöjd bedöms 
överensstämma med områdets karaktär. På 
befintliga bostäder finns det takkupor som 
vetter mot innergården. Dessa takkupor 
säkerställs i planförslaget genom bestämmelse 
om att takkupa får uppföras över högsta 
byggnadshöjd. Dock begränsas placeringen 
av takkupor mot innergården genom 
bestämmelse om att takkupa inte får placeras 
mot, för fastigheten, närmaste gata. 

     
 PÅ PLANKARTAN:

h1 - Högsta byggnadshöjd på 
huvudbyggnad är 4 meter. 
Takkupa får uppföras över 
högsta byggnadshöjd.

h2 - Högsta byggnadshöjd på 
komplementbyggnad är 2,8 
meter.

o1 -  Största takvinkel är 45 grader.

f1 -  Takkupa får ej uppföras mot 
gata.

TRAFIK, UTFARTER OCH BULLER
Planförslaget möjliggör en avstyckning 
till sammanlagt högst fyra stycken 
fastigheter inom fastigheterna Lokatten 
1 och 10. Ändringen innebär inte någon 
märkbar ökad exploatering i området. 
En eventuell avstyckning innebär att två 
nya infarter tillkommer varav en angörs 
mot Gamla Örkelljungavägen (väg 1792). 
Detaljutformningen på tillkommande in- 
och utfart mot Gamla Örkelljungavägen 
ska godkännas av Trafikverket. Kontakt 
ska ske med Trafikverket i god tid innan 
genomförandet av ny in-/utfart mot 
Örkelljungavägen. 

     
 PÅ PLANKARTAN:

n1 - Högst två väganslutningar från  
 kvartersmark mot gatumark får  
 finnas. 

Utmed Gamla Örkelljungavägen råder 
en säkerhetszon för att säkerställa att 
trafiksäkerheten inte ska äventyras. 
Säkerhetszonen gäller två meter från 
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Dnr: PL 20-0009 KS 2020/311 SBN 2020/148
Ändring av detaljplan B 725 för Lokatten 1 & 10

närmaste vägkant. Inom säkerhetszonen får 
det inte förekomma några fysiska hinder 
i form av fasta oeftergivliga föremål. För 
Gamla Örkelljungavägen råder även fri 
sikt vilket innebär att det på aktuell sträcka 
ska säkerställas en fri sikt om 80 meter i 
båda riktningarna utmed vägen, 5 meter 
in från vägkant. Krav om fri sikt ställs av 
Trafikverket på både befintliga och nya in- 
och utfarter. Planförslaget reglerar närmaste 
placering av byggnader eller carport mot 
Gamla Örkelljungavägen till cirka 7,5 meter 
och regleras med prickmark. Detaljplanen 
reglerar även att inga bygglovsbefriade 
åtgärder kan anläggas på prickmarken för 
att säkerställa fri sikt i anslutning till Gamla 
Örkelljungavägen.

     
 PÅ PLANKARTAN:

ö1 - Marken får inte förses med 
bygglovsbefriade åtgärder.

Enligt kommunens övergripande 
bullerkartering bedöms bullernivåerna för 
aktuellt område ligga under bullerriktvärdet. 
Planförslaget reglerar placering av uteplats 
så att minst en uteplats per bostadshus 
placeras inom en yta där bullerriktvärden inte 
överskrids.

     
 PÅ PLANKARTAN:

m1 -  Minst en uteplats per bostadshus 
ska skärmas så att gällande 
riktvärde för trafikbuller 
innehålls.

 
Kommunen ska tillse att siktröjning 
sker för befintlig anslutning mot Gamla 
Örkelljungavägen (väg 1792).

UPPHÄVANDE AV 
PLANBESTÄMMELSER
Genom denna ändring av planbestämmelser 
upphävs följande bestämmelser i stadsplan B 
725, antagen 1983-05-16, inom gränsen för 
ändringen för det på plankartan markerade 
området:
F - Fristående hus
I - antal våningar

I samband med upphävande av 
bestämmelsen F och I upphävs likaså 
följande bestämmelser:
Bestämmelse F:
1. På tomt som omfattar med F betecknat  
 område får endast en huvudbyggnad och  
 ett uthus eller annan gårdsbyggnad  
 uppföras.

Bild 3. Maximal ljudnivå enligt kommunens 
översiktliga bullerkartering.

Bild 4. Ekvivalent ljudnivå enligt kommunens 
översiktliga bullerkartering.
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Dnr: PL 20-0009 KS 2020/311 SBN 2020/148
Ändring av detaljplan B 725 för Lokatten 1 & 10

2. På tomt som omfattar med F betecknat  
 område får bebyggelsen inte uppta större  
 areal än 200 m2. Härav får uthus eller  
 annan gårdsbyggnad ej uppta större areal  
 än 40 m2.

Bestämmelse I:
1. På med I betecknat område får byggnad  
 uppföras med högst en våning.
2. På med I betecknat område får   
 huvudbyggnad icke uppföras till större  
 höjd än 3,6 meter och uthus eller annan  
 gårdsbyggnad icke till större höjd än 2,5  
 meter.

Genom denna ändring upphävs även del 
av tomtindelningsplan 11-MLS-148/73, 
antagen 1972-04-12. I övrigt gäller fortsatt 
tomtindelningsplanen för fastigheterna 
som befinner sig till höger om den 
markerade fastigheten som visas på bild 
5. För fastigheterna till vänster om det 
markerade området finns det ingen gällande 
tomtindelningsplan.

TEKNISK FÖRSÖRJNING
AVFALL
Nordvästra Skånes Renhållning AB (NSR) 
ansvarar för att samla in hushållsavfall i 
Ängelholms kommun. Avfallshanteringen 
ansvaras av den enskilde fastighetsägaren.

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

ADMINISTRATIVA FRÅGOR
PLANFÖRFARANDE
Detaljplanen handläggs med standard 
planförfarande.

GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden är 5 år från den dag 
planen fått laga kraft och gäller för de 
planbestämmelser som planändringen avser. 

Bild 5. Utdrag ur tomtindelningsplan, 11-MLS-148/73. Röd streckad linje markerar del av tomtindelningsplan 
som upphävs i och med denna planändring.
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Dnr: PL 20-0009 KS 2020/311 SBN 2020/148
Ändring av detaljplan B 725 för Lokatten 1 & 10

ORGANISATORISKA FRÅGOR
TIDPLAN
Detaljplanen förväntas kunna antas av 
kommunstyrelsen första kvartalet 2022.

EKONOMISKA FRÅGOR
ANSVARSFÖRDELNING
Planförslaget ligger inom befintlig tätort och 
kan utnyttja befintlig infrastruktur. 

Fastighetsägaren står för kostnader för 
eventuella fastighetsbildningsåtgärder samt 
övriga kostnader.

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

FASTIGHETSRÄTTLIGA FRÅGOR
Avstyckning av området som
planändringen möjliggör kommer att ske i
en Lantmäteriförrättning 
Eventuell fastighetsbildning och 
fastighetsbildningsåtgärd initieras och 
bekostas av fastighetsägaren.

Inom området finns det ledningar. 
Fastighetsägaren ska stå för kostnaden för en 
eventuell flytt av ledningar.

Aktuellt område är beläget inom 
verksamhetsområde för vattentjänster. 
Förbindelsepunkterna är placerade inom 
kvartersmark. Vid en eventuell avstyckning 
ska en gemensamhetsanläggning gällande 
vatten och avlopp tillskapas. Detta initieras 
och bekostas av fastighetsägaren. 

Därutöver tillkommer en kompletterande 
brukningsavgift för dagvatten som tas ut för 
de tillkommande fastigheterna vilket bekostas 
av fastighetsägaren.

MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER
Planhandlingarna har upprättats av 
planarkitekt Ilir Musa, planenheten. 
Fastighetsförteckning har framtagits av Anna 
Simes, Kart- och mätenheten. 

Övriga som varit delaktiga i planarbetet är:
• Malin Haraldsson, planarkitekt
• Linda Svederberg, planchef
• Roger Karlsson, VA-gruppchef
• Joakim Ziegler, mark- och 

exploateringsingenjör.
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Dnr: PL 20-0009 KS 2020/311 SBN 2020/148
Ändring av detaljplan B 725 för Lokatten 1 & 10

Information om behandling av personuppgifter (GDPR)
Som information vill vi upplysa om att personuppgifter som inkommer i ärendet behandlas endast i detta specifika planärende samt vid utläm-
nande av handlingar enligt offentlighetsprincipen. Den rättsliga grunden för behandlingen är myndighetsutövning enligt PBL. Källor: Till fastig-
hetsförteckning är; fastighetsinformationsregistret (FIR), statens personadressregister (SPAR). Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig. Om 
du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter används eller om du vill att dessa skall ändras är vi tacksamma för skriftligt besked 
om detta till Kommunstyrelsen, 262 80 Ängelholm.

Samhälle/Planenheten

Ängelholm den 5 november 2021

Linda Svederberg
Planchef

Ilir Musa
Planarkitekt
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Upprättad av Samhälle/
Planenheten 

Ängelholms kommun
2021-11-05
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