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Bilaga till tjänsteutlåtande för planbesked för fastigheten 
Kärra 1:9, Norra Varalöv, Ängelholms kommun 
 

Utredning 

Planansökan 
Planansökan föranleds av ambitionen att vidareutveckla E-city Engelholm genom 
att bygga ut ett område för logistisk och e-handel väster om befintliga 
verksamheter. Enligt ansökan uppgår den föreslagna sammanlagda byggnadsarean 
till cirka 265 000 kvadratmeter. 

Sökande anser att vald lokalisering är gynnsam ur flera aspekter. Huvudsakligen då 
det finns väl utbyggd infrastruktur kring området med närhet till alla större 
transportslag via E6/E20, E4, järnväg, flygplats och sjöfart. Ytterligare en viktig 
aspekt är närheten till befintlig e-handelverksamhet. Att koncentrera samma typ 
av verksamhet på en plats har många fördelar och kan ge synergieffekter, bland 
annat då verksamheter kan hjälpa varandra med kompetens och utrustning.  

 
Området som planansökan avser är markerat med röd linje på kartan. 

Sökande bedömer att det nya verksamhetsområdet kan medföra 1500 - 2000 nya 
arbetstillfällen när det är utbyggt. Idag finns det redan kollektivtrafik och cykelväg 
till området, något som kan utvecklas ytterligare i och med föreslagen utbyggnad. 
Det finns även en förhoppning att kunna attrahera en terminal för logistik till 
området.  
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Avsikten är att bevara och ta tillvara på de unika kvaliteter som finns på platsen 
såsom trädallén, Kärra gård och närheten till Vege å. Exempelvis kan Kärra gård 
bli en grund till en gemensam konferensanläggning. Ansökan redogör att då ny 
bebyggelse blir dominerande i landskapet är det viktigt att det läggs vikt vid 
gestaltningen. Tanken är att skapa funktionella, effektiva och vackra byggnader 
med ett gemensamt uttryck. Ambitionen är att föreslaget verksamhetsområde ska 
präglas av nytänkande kring energilösningar. 

Aktuellt område 
Området som ansökan avser är beläget i Norra Varalöv som ligger cirka 5 
kilometer söder om Ängelholms tätort. Området omfattar fastigheten Kärra 1:9 
som ligger utmed Helsingborgsvägen (väg 107) och Höganäsvägen (väg 112). 
Marken väster om fastigheten utgörs av skogsmark och i söder breder ett öppet 
slättlandskap ut sig.  

Öster om Helsingsborgsvägen finns ett verksamhetsområde som bland annat 
inrymmer ett storskaligt lager för e-handel. Ytterligare österut ligger E6/E20. En 
bit sydväst om aktuellt område ligger Vege å som här utgör kommungräns till 
Helsingborgs kommun.   

Fastigheten Kärra 1:9 har en markyta på 61 hektar. Marken utgörs huvudsakligen 
av jordbruksmark som är del av ett större slättlandskap med spridd bebyggelse. 
Inom aktuellt område ligger Kärra gård som nås via en grusväg kantad av en 
trädallé. Exakt avgränsning för planområdet fastställs i detaljplan.  

 
Kartan visar området som ansökan avser (fastigheten Kärra 1:9) inom röd figur.  
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Detaljplan  
Området är inte detaljplanelagt sedan tidigare. Krav på reglering med detaljplan 
finns enligt 4 kap. 2 § PBL. 

Planprogram 
Östra delen av aktuellt område omfattas av ett planprogram för Norra Varalövs 
verksamhetsområde (2004). I planprogrammet är berört område utpekat som en 
del av ett större område avsatt för jordbruk med syfte att bevara landskapsbildens 
kvaliteter på en sträcka där landskapsbilden är mest oförstörd. 

Översiktsplan 
I Översiktsplan 2035 är aktuellt område inte utpekat för bebyggelse, utan markerat 
som pågående markanvändning ”slättlandskap”. Av översiktsplanen framgår det 
att åkermark i möjligaste mån ska bevaras samt att en konsekvensbeskrivning och 
en samhällsekonomisk bedömning ska genomföras innan nya beslut om att bygga 
på åkermark tas. Ett lokalt mål som redogörs i översiktsplanen är att byggande på 
åkermark enbart bör tillåtas återhållsamt och i kollektivtrafiknära lägen. 

Utsnitt från Ängelholms översiktsplan 2035. Aktuellt område är schematiskt markerad med 
röd figur. 
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Ett yttrande från Chefsstrategen för Samhälle har inkommit gällande planansökan. 
Yttrandet redogörs nedan. 

Förutsättningar  
I Region Skånes planer förespråkas en hållbar utveckling. Verksamheter och handel bör därför 
etableras i stations- eller kollektivtrafiknära läge. I strukturplan för SKNV, numera Familjen 
Helsingborg, framgår att verksamheter företrädesvis ska lokaliseras i stations- och 
kollektivtrafiknära läge. Möjligheten att arbetspendla med buss, gång- och cykeltrafik ska 
stärkas. Av Familjen Helsingborgs strategi för infrastruktur och kollektivtrafik framgår att ny 
bebyggelse ska planeras i kollektiv- och stationsnära läge. I övrigt utgör ansökan ingen 
mellankommunal fråga.  

I översiktsplan 2035 är aktuellt område inte utpekat för bebyggelse. Området är beläget vid 
Varalöv, som är utpekat som ett handelsområde. Översiktsplanen innehåller ett antal principer 
och ställningstaganden för lokalisering av verksamheter. Där framgår att verksamhetsområden 
främst ska lokaliseras i områden med god kollektivtrafik och att transportintensiva 
verksamheter främst ska lokaliseras så att de kan försörjas med järnväg. Översiktsplanen 
innehåller även ställningstaganden om att ny bebyggelse ska planeras i kollektivtrafik- och 
stationsnära lägen samt att näringsliv och entreprenörskap ska stärkas. Av ställningstagandet 
gällande handel framgår bl a att nyetablering av handel ska ske i anslutning till befintliga 
handelsområden, att befintliga handelsområden ska stärkas samt att tillgänglighets- och 
trygghetsaspekterna vid dem ska förbättras.  

Aktuellt område är inte detaljplanelagt.  

Aktuellt område är beläget på jordbruksmark, klass 5 och 6.  

Området omfattas av riksintresse för totalförsvaret, område med särskilt behov av hindersfrihet.  

Det finns ett fornminne i område. 

Ställningstagande 
Ansökan ligger i linje med regionala planer. Ur flera aspekter ligger den även i linje med 
kommunala planer, dock ej ur samtliga aspekter. Det är positivt att området för planerad 
logistik-och e-handelsverksamhet är lokaliserad vid ett redan etablerat handelsområde och i ett 
kollektivtrafiknära läge. Infrastruktur finns i form av vägar, gång- och cykelvägar m m. 
Logistik-och e-handelsetableringen är dock inte lokaliserad vid järnvägen utan med närhet till 
E6:an och E4:an, vilket medför fördelar för planerad verksamhet. Lokaliseringen av planerad 
etablering bredvid E-city förväntas också medföra flera positiva synergieffekter och etableringen 
bidrar med fler arbetstillfällen till kommunen.  

Av översiktsplan 2035 framgår att åkermark i möjligaste mån ska bevaras samt att en 
konsekvensbeskrivning och en samhällsekonomisk bedömning ska genomföras innan nya beslut 
om att bygga på åkermark tas. Eftersom planbeskedet är av brådskande karaktär föreslås 
detta genomföras under detaljplanearbetet.  
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Ur ett hållbarhetsperspektiv är det en fördel att placeringen gör det möjligt arbetspendla med 
buss, gå eller cykla. Kommunal service finns att tillgå i Strövelstorp och i Ängelholms centralort. 
Vid behov förutsätts att hänsyn till buller tas. Tillgänglighets- och trygghetsaspekterna bedöms 
kunna tillgodoses och stärkas.  

Därutöver vore det positivt om följande hållbarhetsaspekter kan beaktas vid etaberingen: 
miljöprofil i form av t ex hållbara energilösningar, om Kärra Gård och allén kan bibehållas, 
tillgänglighet för hållbara transportslag och transporter, attraktiv gestaltning för att minimera 
omgivningspåverkan, dagvattenhantering, nytänkande/innovation och flexibilitet.  

Planenhetens sammanvägda bedömning är att planansökan är förenlig med 
översiktsplanen i vissa aspekter, men avviker avseende markanvändningskartan, 
där aktuellt område är utpekat som slättlandskap. Planförslaget bedöms därför 
avvika från gällande översiktsplan. Detta innebär att ändamålet inte har 
konsekvensbeskrivits eller vägts gentemot andra allmänna eller statliga intressen i 
översiktsplanen. Enligt 4 kap. 33 § punkt 5 PBL så ska planbeskrivningen 
innehålla en redovisning om att planen avviker från översiktsplanen, på vilket sätt 
den i så fall gör det och skälen för avvikelsen. Detta måste motiveras på ett tydligt 
sätt i en planprocess.  

Mellankommunala intressen 
Enskilda kommunala beslut kan få betydelse mellankommunalt, i ett regionalt och 
nationellt sammanhang. Planläggning och beslut ska därför ske med hänsyn till 
mellankommunala och regionala förhållanden samt se till behovet av samverkan i 
ett bredare perspektiv.  

I processen att ta fram en översiktsplan måste berörda kommuner samrådas med. 
Då området inte är utpekat i Ängelholms översiktsplan innebär det att 
grannkommuner inte har fått möjlighet att ta ställning till föreslaget 
utbyggnadsområde. Vidare är ett större område öster om Helsingborgsvägen 
utpekat som mellankommunalt intresse kopplat till nya särskilda 
verksamhetsområden i översiktsplanen. Då aktuellt området ligger i anslutning till 
detta borde det mellankommunala intresset även gälla för föreslagna 
tillkommande verksamheter.  

En etablering av den omfattning som ansökan avser kan påverka angränsande 
kommuner gällande frågor som ökade transporter, buller, hushållning med 
jordbruksmark och arbetstillfällen. Planförslaget ska därför samrådas med berörda 
kommuner. 

Värdefull jordbruksmark  
Aktuellt område utgörs huvudsakligen av jordsbruksmark. Enligt jordbruksverkets 
jord- och skogsklassificering är marken värderad till klass 5 och 6 på en skala från 
1 till 10, där 10 är jordsbruksmark av högsta kvalitet. Varken miljöbalken eller de 
nationella miljömålen definierar den särskilt värdefulla åkermarken. I Skåne avses 
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ofta klass 8-10 enligt jordbruksverkets gradering från 1970-talet, men enligt 
Länsstyrelsen i Skåne kan denna avgränsning ur vissa hänseenden vara föråldrad 
och väl snäv ur ett nationellt perspektiv. Länsstyrelsen och jordbruksverket 
påpekar att all åkermark är värdefull. Brukningsvärd jordbruksmark är mark som 
med hänsyn till läge, beskaffenhet och övriga förutsättningar är lämpad för 
jordbruksproduktion.  

Översiktsplanens ställningstagande är att åkermarken i möjligaste mån ska 
bevaras. Den redogör att utöver planerade större utbyggnadsområden och 
utredningsområden ska Ängelholms kommun vara försiktig med att bygga på 
åkermark. Översiktsplanen beskriver vidare att det i framtiden ska genomföras en 
konsekvensbeskrivning och en samhällsekonomisk bedömning innan nya beslut 
tas om att bygga på åkermark i Ängelholm. Ängelholms kommuns miljöenhet 
avråder generellt utbyggnad på jordbruksmark och anser att lokaliseringen ska 
vara förenlig med miljöbalkens syfte (1 kap 1§ pkt 4) och miljöbalkens krav på 
god hushållning med mark (3 kap 1§ och 4 § samt 2 kap 6 §). 

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 plan och bygglagens 2 
kapitel 2-4 §§. Om det inte finns annan möjlig mark att tillgå och exploatering 
behöver ske på jordbruksmark måste särskild vikt läggas vid de kumulativa 
effekter som uppstår. Hänsyn måste tas till exploateringens konsekvenser i ett 
mellankommunalt och regionalt sammanhang över tid. Jordbruksmarken har 
således ett starkt skydd i lagstiftningen och får bara exploateras i undantagsfall. 

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. 

Sammantaget bedöms det finnas en tydlig problematik kring att exploatera 
jordbruksmark. I en kommande planprocess måste därför ianspråktagandet av 
jordbruksmark, hushållning med mark och vatten och vald lokalisering utredas 
och motiveras. En konsekvensbeskrivning och samhällsekonomisk bedömning 
måste genomföras.  

Landskapsbilden 
Aktuellt område, samt dess omgivning, består till stora delar av ett mjukt böljande 
jordbrukslandskap med enstaka gårdar och klungor av hus. Allén som leder fram 
till Kärra gård utgör ett viktigt inslag i landskapsbilden.  

Ett uppförande av större verksamhetslokaler kommer att ha en stor påverkan på 
landskapsbilden. En inventering och analys av landskapet är nödvändig för att 
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kunna bedöma hur denna förändring kan genomföras på bästa sätt. Ansökans 
påverkan på landskapet måste således prövas och studeras vidare i en planprocess.    

Arkitektur, gestaltning och stadsbild 
Verksamheternas placering kommer att ha ett exponerat läge i landskapet och 
synas tydligt från bland annat Helsingborgsvägen och Höganäsvägen. Större 
byggnader och långa fasader kan exempelvis upplevas som monotona i 
landskapet. Byggnaderna bör till följd av detta ha en medveten gestaltning 
avseende volym, form, material och belysning. Nyligen har E-City öster om 
Helsingborgsvägen blivit exploaterat. Om ny bebyggelse även tillåts på den västra 
sidan kommer gaturummet att påverkas påtagligt då detta är en stor förändring 
från det öppna landskap som fortfarande präglar landskapsbilden västerut.  

Konsekvenserna kopplat till denna förändring måste utredas och frågan gällande 
arkitektur, gestaltning och stadsbild behöver studeras vidare i en planprocess. I 
samband med detta måste även ett gestaltningsprogram upprättas för området.   

Kulturmiljö/fornlämningar 
Ett större område söder om Kärra gård är markerat som bytomt/gårdstomt från 
cirka 1500-talet. I anslutning till Kärra gård finns även en markerad milstolpe. Hur 
dessa fornlämningar påverkas av föreslagen exploatering behöver utredas i en 
planprocess. En arkeologisk utredning måste göras i ett tidigt skede i samråd med 
Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. 

Naturmiljö 
En trädallé leder från Helsingsborsvägen fram till Kärra gård. Alléer ingår bland 
de biotoper som har ett generellt biotopskydd och får inte skadas. Inom ett 
biotopskyddsområde får man inte bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd som 
kan skada naturmiljön. Sökanden avser att bevara trädallén men om så inte blir 
fallet, eller om förslaget medför risk för att naturmiljön i biotopen skadas, ska 
dispens från biotopskyddsbestämmelserna sökas hos Länsstyrelsen. 

Inom aktuellt området finns det ett dagvattenmagasin intill en bäck samt en 
damm. I sådana naturmiljöer kan det finnas grod- och kräldjur. Då grod- och 
kräldjur är fridlysta behöver frågan utredas i en naturinventering i en kommande 
planprocess.    

Geoteknik, mark- och stabilitetsförhållanden 
En geoteknisk undersökning har gjorts inom området för E-City öster om 
Helsingborgsvägen. Den visar att marken i området består av glaciallera med 
rikligt förekommande sand- och siltskikt. I den nordvästra delen påträffades 
organiskt material i sand- och lerskiktet. Föreslagen utbyggnad är omfattande och 
äger rum på oexploaterad mark. En geoteknisk undersökning för aktuellt område 
behöver tas fram i en kommande planprocess för att översiktligt kartlägga 
jordprofilen och fasthet inom området.  
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Vissa verksamheter kan ge upphov till föroreningar som på grund av dess 
egenskaper riskerar att sprida sig långa sträckor. Två fastigheter som angränsar till 
aktuellt område, Kärra 1:26 och Kärra 1:2, är utpekade i Länsstyrelsens Mifo-
register över potentiellt förorenade, ej inventerade eller riskklassade områden. På 
Kärra 1:26 har det tidigare bedrivits tungmetallgjuteri, bilvårdsanläggning, 
bilverkstad samt åkeri. Spimfab har gjort en undersökning på fastigheten och i en 
slutrapport är den kategoriserad som ”ren”. På Kärra 1:2 har det funnits en 
avfallsdeponi. Deponin kan ha haft en utbredning som även omfattar en del av 
Kärra 1:9 (aktuellt område). Vid byggnation i anslutning till äldre avfallsdeponier 
kan det finnas risk för lakvatten och gasavgångar. Det är därför viktigt att 
byggnader inte uppförs ovanpå deponin. 

För att försäkra att aktuellt område inte ligger i riskzonen måste en kartläggning av 
vilken typ av verksamhet som bedrivits, samt dess utbredning, genomföras. 
Beroende på vad en sådan kartläggning resulterar i kan det bli aktuellt att göra en 
markundersökning för att kontrollera om det förekommer föroreningar inom 
området. Frågan måste således studeras närmre i en planprocess.  

Gator och trafik  
E-City och området öster om Helsingborgsvägen har nyligen blivit exploaterat. 
Genom att även bygga på västra sidan ökar belastningen på befintligt gatunät. 
Helsingborgsvägens dimensionering är med stor sannolikhet inte anpassad för den 
typen av trafik som ansökan kan komma att medföra. Öster om 
Helsingborgsvägen ligger E6/E20 och trafikplats Norra Varalöv. Vägen är 
riksintresse för befintlig väg vilket innebär att inga åtgärder får vidtas som 
påtagligt försvårar för vägen att fylla sin funktion. Trafikverket är huvudman och 
väghållare för de omgivande vägarna och ansvarar för vägarnas skötsel. 
Trafikverket kan därför ha synpunkter, samt ställa krav på åtgärder, gällande 
förslagets påverkan på vägarna.   

En trafikutredning och målbildsanalys har upprättats i samband med detaljplanen 
för E-City öster om Helsingborgsvägen (Detaljplan för Torlarp 3:4). I utredningen 
visar utförd kapacitetsberäkning på att trafikplats Norra Varalöv redan idag har låg 
standard avseende kapacitet, samt att vidare studier krävs för att lösa denna 
problematik. Med anledning av detta upprättades ett avtal mellan Trafikverket och 
Ängelholms kommun gällande medfinansiering av kommande utredningar för 
trafikplatsen. Utredningen ska följa metodiken för åtgärdsvalsstudier (ÅVS). I 
samband med detta är det även viktigt att i en målpunktsanalys studera 
framkomligheten för alla trafikslag. Oskyddade trafikanter måste få en säker 
trafikmiljö till och från sina arbetsplatser. 

Höganäsvägen är en rekommenderad led för transport av farligt gods. Detta måste 
beaktas med hänsyn till risk och säkerhet.  
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Vid utbyggnad av bebyggelse och infrastruktur i närhet av riksintressen för 
kommunikationer ska nödvändiga analyser genomföras samt hänsyn tas till risker, 
buller och skyddsavstånd. Trafiksituationen och dess påverkan på omgivningen 
måste därför ses över och hanteras i kommande planarbete. En utökad 
kompletterande trafikutredning och målpunktsanalys kommer sannolikt behöva 
genomföras i samband med detta. Det är viktigt att det under en planprocess 
tidiga skeden förs en dialog mellan kommunen och Trafikverket gällande 
förslagets eventuella konsekvenser kopplat till riksintresset och Trafikverkets 
berörda vägar.  

Det är även viktigt att undersöka möjligheterna och planera för att skapa så 
hållbara och energieffektiva transporter som möjligt. Hållbara trafikslag bör 
premieras. 

Buller 
I anslutning till Höganäsvägen finns ett antal bostäder som kan påverkas negativt 
av buller till följd av den verksamhet som planansökan avser. Förslaget kommer 
att medföra ett ökat antal transportrörelser inom och omkring området. En 
ökning av tung trafik kan bland annat innebära ökade luftföroreningar och 
eventuellt vibrationer som leder till att störningsupplevelsen av buller förstärks. 
Etablering av störande verksamheter och verksamheter med omgivningspåverkan 
kan också medföra negativa konsekvenser avseende buller för närboende. Att 
minimera störande och hälsofarlig bullerpåverkan är ett av Ängelholms lokala 
miljömål i gällande miljöplan 2014-2021. Med anledning av detta måste det i 
kommande planarbete utredas vilken slags trafik som förväntas, hur dessa 
bullermässigt påverkar närliggande bostäder, samt behovet av bullerreducerade 
åtgärder. Det är även viktigt att ta hänsyn till befintliga bostäder vad gäller 
skyddsavstånd till störande verksamheter.  

VA, dagvatten och dikningsföretag 
Planområdet är beläget utanför verksamhetsområdet för allmänna vattentjänster. 
Genom planläggning kan en utökning av befintligt verksamhetsområde 
genomföras för att även innehålla aktuellt område. Att försörja framtida e-
handels/logistikcenters behov av vattentjänster bedöms vara genomförbart. 
Anslutning mot det allmänna ledningsnätet bekostas av sökande i enlighet med 
gällande Va-taxa. Försörjning av släckvatten till eventuell sprinkleranläggning får 
dock inte vara direktansluten till det allmänna ledningsnätet, utan precis som för 
övriga verksamheter inom allmänt ledningsnät sörjer verksamheten själv för 
reservering och trycksättning av släckvatten till sprinkleranläggning.  

Inom området finns privata markförlagda ledningar som sörjer för enskilda 
fastigheter. Dessa ledningar behöver exploatören hantera med berörda 
fastighetsägare. Befintliga markbelagda ledningar kommer delvis att behöva flyttas 
västerut för att möjliggöra bebyggelse.  
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Ansökan innebär att marken, som idag består av jordbruksmark med öppna ytor, 
till stor del kommer att ersättas med hårdgjorda ytor. Det är viktigt att dagvattnet 
hanteras så att risken för exempelvis översvämningsskador vid kraftiga regn 
minimeras. Verksamhetsområde för dagvatten finns inte i aktuellt område. 
Hanteringen av dagvatten måste ske lokalt och kan lämpligen hanteras på liknande 
sätt som i befintligt industriområde eller genom egen hantering med utlopp i Vege 
å.  

Risk för översvämning kan även finnas då aktuellt område ligger nära Vege å. 
Närheten till Vege å kan också ha andra konsekvenser, exempelvis hög 
grundvattennivå. Om så är fallet kan det bli nödvändigt att sänka grundvattenytan 
för att möjliggöra ny bebyggelse. Beroende på åtgärdens omfattning behöver den 
typen av vattenverksamhet anmälas till Länsstyrelsen eller sökas tillstånd hos 
mark- och miljödomstolen.  

Planområdets västra del berörs av Kärra dikningsföretag 1955. Enligt 
Länsstyrelsens kartmaterial så finns det även en del flödesvägar för dagvatten 
inom området vilket måste tas i beaktande. Formerna för eventuell anslutning mot 
dikningsföretagets ledningar bör utredas. Om dikningsföretaget ska justeras eller 
läggas ner behöver en omprövning av dikningsföretaget göras.  

Dagvattenhantering, översvämningsrisker samt hantering av dikningsföretag 
måste studeras vidare i en planprocess. 

Strategisk miljöbedömning  
En undersökning (tidigare kallad behovsbedömning) genomförs i samband med 
att ett planärende initieras. Undersökningen syftar till att bedöma om en 
detaljplans genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Om så är 
fallet ska en strategisk miljöbedömning utföras. I en sådan process ingår bland 
annat upprättandet av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).  

Årgärden som ansökan avser bedöms redan i detta skede komma att ha en stor 
omgivningspåverkan, bland annat avseende jordbruksmark och riksintresse för 
väg. Föreslagen utbyggnad saknar även stöd i översiktsplanen, vilket innebär att 
åtgärden inte har konsekvensbeskrivits. Ärendet är avstämt med Länsstyrelsen i 
tidigt skede. Länsstyrelsens uppfattning är att en MKB måste göras i samband 
med ett eventuellt planarbete. I en MKB ska exempelvis alternativ till lokalisering 
prövas, eventuella kompensationsåtgärder och hushållningsbestämmelser utredas, 
samt redogöras för hur dagvattnet ska hanteras. Avgränsningen av en MKB görs i 
samråd med Länsstyrelsen. 

Planeringsbesked  
En kommun kan, i ett pågående detaljplaneärende, begära ett planeringsbesked 
från Länsstyrelsen. Planeringsbeskedet har införts som ett steg i att göra 
planprocessen mer effektiv. Det är ett bindande besked där Länsstyrelsen i sin 
tillsyn gör en bedömning om detaljplanen omfattar ingripandegrunderna i 11 
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kapitlet 10 § andra stycket i plan- och bygglagen. Planeringsbesked är främst 
avsedda att användas när det råder stor osäkerhet om förutsättningar för 
planeringen. Om Länsstyrelsen ger ett positivt planeringsbesked får överprövning 
eller upphävande inte ske för den fråga som planeringsbeskedet handlar om, eller 
om planeringsbeskedet innehåller villkor som kommunen rättat sig efter.  

En begäran om planeringsbesked kan göras när som helst under planprocessen, 
men görs lämpligen i ett tidigt skede. Då det bedöms råda stor osäkerhet om 
förutsättningar för planeringen, exempelvis gällande ianspråktagandet av 
jordbruksmark, översvämningsrisker eller riksintresse för väg kopplat till E6/E20, 
bör ett planeringsbesked från Länsstyrelsen sökas vid ett positivt planbesked.  

Markägande  
Aktuellt område omfattar fastigheten Kärra 1:9. Marken ägs av en annan 
fastighetsägare än den som ansöker om planbesked. En förutsättning för att en 
eventuell detaljplan ska kunna genomföras är att marken kan förvärvas av 
exploatören. Frågorna kring markägande och markköp måste därför klargöras i ett 
eventuellt planarbete.  

Förvärvstillstånd 
I Sverige finns en lag om förvärv av lantbruksfastigheter som heter 
jordförvärvslagen. Syftet med lagen är dels att gynna sysselsättning och bosättning 
i glesbygd och dels att behålla balansen i markinnehav mellan fysiska och juridiska 
personer. 

När en juridisk person förvärvar en lantbruksfastighet från en fysisk person eller 
från ett dödsbo behövs alltid tillstånd. För att kunna få förvärvstillstånd måste en 
juridisk person uppfylla vissa villkor. Tillstånd kan exempelvis lämnas om man de 
senaste fem åren har lämnat eller kommer att lämna annan mark i utbyte, antingen 
till en fysisk person, eller till staten för naturvårdsändamål. Utbytesmarken ska i så 
fall ha ungefär samma produktionsförmåga som den mark man vill förvärva. En 
juridisk person kan också få förvärvstillstånd om fastigheten är avsedd för något 
annat ändamål än jordbruk eller skogsbruk. För att uppfylla detta villkor måste det 
framgå av kommunens antagna översiktsplan eller något motsvarande 
planeringsunderlag att egendomen faktiskt planeras att användas till det ändamål 
som uppges i ansökan. Förvärvstillstånd kan också i undantagsfall lämnas om det 
finns särskilda skäl. 

Förvärvstillstånd måste beviljas av Länsstyrelsen, alternativt Jordbruksverket. Om 
förvärvstillstånd inte beviljas är det inte möjligt att få lagfart på fastigheten hos 
Lantmäteriet och förvärvet blir ogiltigt. Vid positivt planbesked bör därför 
förvärvstillstånd sökas snarast.  
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Sammanfattning 
Platsen har ett strategiskt läge avseende ansökans syfte, med närhet till redan 
existerande e-handelverksamhet och infrastruktur i form av E6/E20 och E4. 
Detta kan underlätta för ett samordnat och optimerat transportbehov. 
Etableringen kan även leda till många nya arbetstillfällen.   

Det är dock många frågor som behöver prövas i en planprocess. Då 
planansökan inte har stöd i översiktsplanen är det ett flertal ställningstaganden 
som inte är gjorda, vilka kommer att behöva behandlas i en detaljplan. 
Planarbetet kan komma att bli komplicerat och kräva omfattande utredningar. 
En förutsättning för en effektiv planprocess är att samråda kring berörda 
frågor med Trafikverket och Länsstyrelsen i ett tidigt skede. 

Hittills identifierade frågor som är i behov av utredning är: 
- Jordbruksmark  
- Landskapsbild 
- Arkitektur och gestaltning 
- Kulturmiljö/fornlämningar 
- Naturmiljö  
- Geoteknik och markföroreningar  
- Trafik och gator 
- Buller 
- Översvämningsrisk, dagvattenhantering och dikningsföretag 
- Strategisk miljöbedömning (MKB)   
 

 

 

  


