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Begäran om planeringsbesked 

I enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 5 kap. 10f § (2010:900) begär 
Ängelholms kommun ett planeringsbesked beträffande utbyggnad av ett 
verksamhetsområde på fastigheten Kärra 1:9 i Norra Varalöv. Syftet med 
begäran är att få besked om planerad verksamhetsbebyggelse strider mot någon 
av ingripandegrunderna enligt 11 kap. 10 § andra stycket PBL. 

 
Detaljplan för Kärra 1:9, Norra Varalöv, Ängelholms kommun 
Ängelholms kommun mottog den 7 augusti 2018 en ansökan om planbesked 
från Queenwall 2 AB. Planansökan omfattar fastigheten Kärra 1:9. Sökande 
önskar att pröva möjligheten att etablera ett verksamhetsområde för logistik 
och e-handel på en yta om drygt 61 hektar och med en exploateringsgrad på 
cirka 45 procent.  
 
Kommunstyrelsen i Ängelholms kommun beslutade den 10 oktober 2018 att 
meddela positivt planbesked. 
 
Enligt planansökan är ambitionen att vidareutveckla E-city Engelholm genom 
att bygga ut området väster om befintliga verksamheter. Den föreslagna 
sammanlagda byggnadsarean uppgår till cirka 265 000 kvadratmeter. Avsikten 
är att bevara och ta tillvara på de unika kvaliteter som finns på platsen. Kärra 
gård kan exempelvis bli en grund till en gemensam konferensanläggning. Det 
finns väl utbyggd infrastruktur kring området med närhet till bland annat 
E6/E20, E4 och järnväg. Ytterligare en aspekt är närheten till befintlig e-
handelverksamhet. Att koncentrera samma typ av verksamhet på en plats anses 
ha många fördelar och kan ge synergieffekter, bland annat då verksamheter kan 
hjälpa varandra med kompetens och utrustning. 
 
En ny detaljplan innebär att stora ytor jordbruksmark kommer att ianspråktas 
för ett storskaligt verksamhetsområde. I kommunens översiktsplan 2035 är 
planområdet inte utpekat för bebyggelse, utan markerat som pågående 
markanvändning ”slättlandskap”.   
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Illustrationskiss som visar hur området skulle kunna disponeras.  

 
Grunder till planeringsbesked  
Prövning enligt miljöbalken 3 kap. 4 § - god hushållning med mark  
Enligt 3 kap. 4 § andra stycket i miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark 
tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att 
tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på 
ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i 
anspråk. 
 
Planområdet utgörs huvudsakligen av jordsbruksmark. Länsstyrelsen redogör 
att exploatering av jordbruksmarken ska utgöra ett väsentligt samhällsintresse. 
För att en exploatering av jordbruksmark ska följa den hänsyn som anges i 
lagstiftningen så måste exploateringen bidra till strukturer som skapar långsiktig 
samhällsnytta. Långsiktig samhällsnytta skapas genom att planläggningen 
stärker de allmänna intressen som anges i PBL 2 kap. 2-4 §§.  
 
Planområdet har ett bra geografiskt läge och är beläget i anslutning till goda 
kommunikationer. En förändring enligt planbeskedet kan gynna klustereffekter 
och skapa konkurrens och samverkan. Kommunen behöver nya 
verksamhetsområden och förändringen skapar nya arbetstillfällen.  
 
Mot bakgrund av att en ny detaljplan innebär prövning av ny 
verksamhetsbebyggelse på stora ytor jordbruksmark begär Ängelholms 
kommun planeringsbesked avseende att detaljplanen riskerar att inte tillgodose 
krav på god hushållning med mark enligt 3 kap. 4 § miljöbalken. 
 
Miljöbalken 3 kap. 8 § - riksintresse väg  
Enligt miljöbalken 3 kap. 8 § skall mark- och vattenområden som är särskilt 
lämpliga för anläggningar för industriell produktion, energiproduktion, 
energidistribution, kommunikationer, vattenförsörjning eller avfallshantering så 
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långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller 
utnyttjandet av sådana anläggningar. 

Planområdet ligger i anslutning till E6/E20, samt i närheten av E4, som 
omfattas av riksintresse för kommunikationer, befintlig väg. Inga åtgärder får 
vidtas som påtagligt försvårar för riksintresset att fylla sin funktion. I samband 
med detaljplanen för E-City öster om Helsingborgsvägen (DP 1106, Detaljplan 
för Torlarp 3:4) upprättades en trafikutredning och målbildsanalys. 
Utredningen beräknade trafikalstringen från den planerade utbyggnaden i syfte 
att undersöka påverkan på vägarna. Utförd kapacitetsberäkning visade att 
trafikplats Norra Varalöv redan idag har låg standard avseende kapacitet, samt 
att kapaciteten kommer att överskridas i framtida scenarier oavsett om en full 
utbyggnad sker eller inte.  

Mot bakgrund av att en ny detaljplan möjliggör för verksamheter som 
förväntas alstra stora mängder transporter begär Ängelholms kommun 
planeringsbesked avseende att detaljplanen riskerar att påtagligt påverka 
riksintresset enligt 3 kap. 8 § miljöbalken. 

Hälsa, säkerhet och risker  
Med miljöfarlig verksamhet avses, enligt miljöbalken 9 kap. 1 § tredje stycket, 
användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra 
olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller 
icke-joniserande strålning eller annat liknande. Enligt miljöbalken 9 kap. 3 § 
avses olägenhet för människors hälsa störning som enligt medicinsk eller 
hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller 
helt tillfällig. 

 
En förändring enligt ny detaljplan kommer att innebära en etablering av 
transportalstrande verksamheter och förväntas medföra en påtaglig ökning av 
tunga transporter och annan motorfordonstrafik. Detta kan i sin tur bland 
annat påverka bullernivåerna för bostadsbebyggelse längs med 
omkringliggande vägar som Höganäsvägen och Helsingborgsvägen. 
Ängelholms kommun begär planeringsbesked avseende att detaljplanen 
riskerar att påverka människors hälsa enligt miljöbalken 9 kap. 3 § 
 
Inom planområdet har det funnits en avfallsdeponi. Deponins utbredning är 
inte helt fastställd. Verksamhetsutövare har varit Skånemiljö AB (tidigare Ausås 
kn och Bilfrakt AB). Inventering är gjord av kommunen men objektet saknar 
klassning och riskbedömning. Den upprättade handlingsplanen drar slutsatsen 
att inga av de deponier med kommunalt ansvar som ingår i föreläggandet 
bedöms utgöra någon akut risk för människors hälsa eller miljön.  
 
Planerad verksamhetsbebyggelse kan påverka deponin och öka risk för 
spridning. Mot bakgrund av att en ny detaljplan innebär prövning av ny 
verksamhetsbebyggelse på avfallsdeponi begär Ängelholms kommun 
planeringsbesked avseende att detaljplanen riskerar att påverka människors 
hälsa enligt miljöbalken 9 kap. 3 § 
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Natur 
Enligt artportalen finns det rödlistade fågelarter i anslutning till planområdet. 
Det finns även en märgelgrav som kan vara biotopskyddad. En sådan plats kan 
utgöra miljö för speciella djurarter som grodor. Det finns även en 
biotopskyddad allé inom planområdet. Avsikten är att bevara allén och därför 
inte söka dispens.  
 
Ängelholms kommun begär planeringsbesked avseende att detaljplanen 
riskerar att påverka värdefull natur och skyddade djurarter.   
 
Underlag 
Som underlag för länsstyrelsens bedömning bifogas kommunstyrelsens beslut 
om planbesked, tjänsteutlåtandet för planbeskedet samt bilaga, 
illustrationskarta för ny bebyggelse, bilder från området idag och 
trafikutredning för DP 1106. Ärendet samråds och kungörs enligt 5 kap. 10 b-d 
§§ PBL. En sammanfattning av inkomna synpunkter, samt kommunens 
kommentarer på synpunkterna, bifogas efter genomförd avstämning.  
 
 
 
Amelie Hillåker  
Planarkitekt 
 


