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SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

GRANSKNINGSHANDLING 

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS 

Ett förslag till detaljplan har varit utsänt på samråd 7 juni till och med 27 juni 
2019. 
Förslaget har hållits tillgängligt på www.engelholm.se, på stadsbiblioteket i 
Ängelholm samt i stadshuset.  
Samrådet kungjordes i Nordvästra Skånes Tidningar 7 juni 2019. 
 

INKOMNA YTTRANDEN UNDER SAMRÅDET 

Yttranden utan erinran eller med tillstyrkan har inkommit från:  

 Weum Gas AB, 2019-06-07 

 EON, 2019-06-10 

 Tele 2, 2019-06-13 

 Naturskyddsföreningen, 2019-06-27 

Yttranden med synpunkter eller frågor har inkommit från: 

 NSR, 2019-06-11 

 Telia Skanova, 2019-06-11 

 Räddningstjänsten, 2019-06-13 

 Lantmäteriet, 2019-06-13 

 Ängelholmslokaler, 2019-06-17 

 Fastighetsägare Söndrebalj 6:11, 2019-06-14 

 Trafikverket, 2019-06-24 

 Länsstyrelsen, 2019-06-27 

 Fastighetsägare Lyckorna 3:9, 2019-06-26 

 Boende Vistorpsvägen, 2019-06-27 

 Fastighetsägare Söndrebalj 6:17, 2019-06-27 
 
Sent inkomna yttranden 

 Öresundskraft, 2019-08-01 

Inkomna yttranden redovisas och kommenteras nedan. 
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MYNDIGHETER 

Länsstyrelsen, 2019-06-27 
Hälsa och säkerhet – buller 
 
I planbeskrivningen har kommunen bedömt att bullernivåerna inte bedöms 
överskrida de rekommendationer som finns för bl.a. skolgårdar. Det 
framkommer dock inte av planbeskrivningen vilka siffror som ligger till grund 
för kommunens bedömning. För skolor och skolgårdar finns det inga regler för 
buller utomhus, men för trafikbuller vid bostadsbyggnader finns dock regler. 
Bullerförordningen anger att buller från vägar inte bör överskrida 55 dBA 
ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad och om en uteplats ska 
anordnas i anslutning till byggnaden bör ljudnivån på uteplatsen inte överskrida 
50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå. Enligt Boverket 
kan ljudnivåerna som gäller för utemiljöer vid bostäder vara vägledande för 
friytor bl.a. vid skolgårdar. Länsstyrelsen rekommenderar därför kommunen 
ser över sin bedömning gällande bullersituationen inom planområdet. Om det 
visar sig att planområdet är bullerutsatt bör plankartan kompletteras med 
lämpliga skyddsåtgärder. 
 
Kommentar: Inför granskningen har en bullerutredning tagits fram som visar på att 
bullernivåerna i området till största del ligger under riktvärdena.  
 
Miljökvalitetsnormer för vatten 
 
Enligt planbeskrivningen sker dagvattenhanteringen idag för fastigheten 
Söndrebalj 11:1 mot ett dikningsföretag väster om planområdet. Den nya 
bebyggelse, idrottshallen, kommer att ingå i denna fastighet. Länsstyrelsen 
anser att i planbeskrivningen ska det även framkomma vilka konsekvenser 
planförslaget får för dikningsföretaget. 
 
Kommentar: Planbeskrivningen har kompletterats med resonemang kring påverkan på 
MKN-vatten.  
 
Länsstyrelsens rådgivning 
 
Råd om planteknik 
Ändringarna i detaljplanen har inte reglerat en högsta totalhöjd för samtliga 
byggnader. I plankartan regleras delar av planområdet endast med en högsta 
byggnadshöjd. Länsstyrelsen efterfrågar ett klargörande om totalhöjden 
eftersom detta kan påverka riksintresse för kommunikation (luftfart). Om 
kommunen avser att totalhöjd ska vara högst 15 meter ger länsstyrelsen 
rekommendationen att reglera detta genom att använda totalhöjd för samtliga 
byggnader istället för byggnadshöjd. 
 
Kommentar: Det anses inte vara nödvändigt att reglera totalhöjd i detaljplanen. Enligt 
Boverkets riktlinjer är totalhöjd ofta en alltför strikt bestämmelse att använda då den inte 
ger samma utrymme för flexibilitet som byggnadshöjd eller nockhöjd. En detaljplan får heller 
inte göras mer detaljerad än vad som är nödvändigt med hänsyn till syftet med planen. Detta 
innebär att det ska finnas rimliga skäl för att något ska regleras med bestämmelser i planen. 
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Brukningsvärd jordbruksmark 
Enligt 3 kap. 4§ Miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark får 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. Det 
ligger i Länsstyrelsens uppdrag att verka för att nationella mål får 
genomslag. Detta har bl.a. inneburit ett tydligt ställningstagande för en 
begränsad exploatering av jordbruksmark, samt ett mer effektivt utnyttjande av 
den mark som ändå exploateras. Länsstyrelsen rekommenderar att kommunens 
ställningstagande och motiv gällande jordbruksmark tydligare beskrivs i planen. 
 
Kommentar: Planområdet är sedan tidigare utpekat i kommunens översiktsplan där 
avvägningen mellan jordbruksmarkens värde och Hjärnarps utveckling är gjord. Platsen 
bedöms som lämplig eftersom att idrottshallen måste ligga i nära anslutning till skolan 
samtidigt som den ger utrymme för skolan utveckling. 
 
Länsstyrelsens bedömning 
Förutsatt att planhandlingarna kompletteras och redogör för markens 
lämplighet för sitt ändamål gällande MKN vatten enligt ovan så att det visas att 
platsen är lämplig för den förändring som föreslås har inte länsstyrelsen några 
synpunkter utifrån 11 kap. 10 - 11 §§ PBL. 
 
 
Lantmäteriet, 2019-06-13 
Lantmäterimyndigheten har tagit del av förslaget. Någon fullständig 
genomgång av planförslaget har inte skett. Genomgången har främst varit 
inriktad på genomförandefrågor. Lantmäterimyndigheten har vill belysa 
följande: 
 
Administrativ bestämmelse om genomförandetid saknas. Kommunen ska 
enligt 4 kap 21 § PBL ange en administrativ bestämmelse om vilken 
genomförandetid som gäller för detaljplanen. I den aktuella detaljplanen saknas 
en sådan bestämmelse. Lantmäteriet noterar att planens genomförandetid 
enligt 4 kap 23 § PBL därmed blir 15 år från den dag då beslutet att anta planen 
vinner laga kraft. 
 
För övrigt har Lantmäteriet inga synpunkter. 
 
Kommentar: Plankartan har kompletterats med en administrativ bestämmelse om 
genomförandetid. 
 
Trafikverket, 2019-06-24 
 
Väg 
Trafikverket är väghållare för väg 1788 direkt väster om planområdet och väg 
E6 längre väster om planområdet.  
 
Trafikverket vill påtala att det utmed väg 1788 på aktuell sträckning gäller ett 
byggnadsfritt avstånd om 12 meter från vägområdesgräns. Trafikverket anser 
att minst de avstånd som beskrivs enligt §47 Väglagen och länsstyrelsens beslut 
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i förhållande därtill bör säkerställas även vid bygglov och inom detaljplanelagt 
område. Detaljplanen måste säkerställa ett byggnadsfritt avstånd om minst 12 
meter från vägområdesgräns. 
 
Kommentar: Detaljplanen har ett byggnadsfritt avstånd på minst 12 meter längs med hela 
Gånarpsvägen, med undantag för befintlig bebyggelse. 
 
Trafikverket förutsätter att befintliga anslutningar till väg 1788 används. Utmed 
hela planområdets gräns mot väg 1788 (frånsett befintliga anslutningar) och en 
bit in på planområdets gräns mot Söndrebaljsvägen måste införas 
planbestämmelse om förbud mot körbar anslutning.  
 
Kommentar: Plankartan har uppdaterats med förbud mot utfart för en del av Gånarpsvägen. 
Befintliga anslutningar samt en sträcka i söder har undantagits. Planbeskrivningen har 
också kompletteras med förtydligande att nya anslutningar kräves ansökning till 
Trafikverket. 
 
Trafikverket förutsätter att ingen del av vägområdet för väg 1788 är planlagt 
som kvartersmark. 
 
Utmed väg 1788 gäller också på aktuell sträcka en säkerhetszon om 2 meter 
från vägkant för den sträcka där det är 30 km/h, 3 meter från vägkant för den 
sträcka där det är 50 km/h och 6 meter från vägkant för sträckan där det är 70 
km/h på väg 1788. För att trafiksäkerheten inte ska äventyras får det inte 
förekomma några fysiska hinder i form av fasta oeftergivliga föremål inom 
vägens säkerhetszon.  
 
Trafikverket förutsätter att erforderlig siktröjning görs i samtliga berörda 
anslutningar till väg 1788. I Söndrebaljsvägens anslutning till väg 1788 ska det 5 
meter in från vägkant säkerställas fri sikt om minst 85 meter norrut och 45 
meter söderut utmed väg 1788. I anslutningarna till skolans parkering och 
skolskjutshållplats ska det säkerställas fri sikt om minst 45 meter norrut och 
165 meter söderut utmed väg 1788. Inom dessa trianglar får det inte 
förekomma växtlighet eller andra föremål som överskrider en höjd om 0,6 
meter. Kommunen måste säkerställa att kravet på fri sikt enligt gällande VGU 
(Vägars och gators utformning) uppfylls och att siktröjning genomförs i 
erforderlig omfattning. I planhandlingarna saknas resonemang kring 
detaljplanens påverkan på trafikflöden på statliga vägar och anslutningar till 
dessa. Planhandlingarna behöver kompletteras i detta avseende. Om åtgärder 
avseende det statliga vägnätet och/eller anslutningar till detta visar sig vara 
nödvändiga ska dessa finansieras av kommunen.  
 
Kommentar: En trafikutredning är framtagen som visar att planförslaget inte medför någon 
betydande trafikökning på den statliga vägen.  
 
Trafikverket förutsätter att planområdet planeras och utformas, och att 
stängsling/inhägnad sker i erforderlig omfattning, så att obehöriga inte riskerar 
att komma ut i vägområdet.  
 
Förändrad dragning av gång- och cykelväg 
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Trafikverket är väghållare för den gång- och cykelväg som löper parallellt med 
väg 1788, söder om planområdet.  
 
Trafikverket och kommunen har innan den formella planprocessen haft dialog 
avseende förslag på ny dragning av gång- och cykelvägen. Trafikverket 
framförde då att Trafikverket inte har något principiellt emot att gång- och 
cykelvägen ges en ny dragning, enligt förslag i nu aktuell detaljplan. 
 
För att den delen av gång- och cykelvägen som går utmed väg 1788 (som 
Trafikverket är väghållare för) ska kunna tas bort, måste det dock först göras 
ett indragningsärende för den. Detta hanterar Trafikverket och det görs först 
när detaljplanen vunnit laga kraft och den nya gång- och cykelvägen är anlagd. 
Den befintliga gång- och cykelvägen får inte tas bort innan den nya finns på 
plats (och indragningsärendet har gått igenom), dvs att förbindelsen 
upprätthålls hela tiden. 
 
Kommentar: Planbeskrivningen har kompletteras med förtydligande gällande omläggning av 
den nya cykelvägen.   
 
Innan detaljplanen föres till antagande måste ett avtal upprättas mellan 
kommunen och Trafikverket för att reglera kostnader och ansvar för 
genomförande av flytt av gång- och cykelvägen. Då åtgärden i sin helhet är 
föranledd av den kommunala exploateringen ska kommunen bära samtliga 
kostnader för att förändra sträckningen för gång- och cykelvägen, inklusive 
borttagning av den befintliga gång- och cykelvägen och Trafikverkets 
kostnader för projektledning och annan expertis som behövs.  
 
Det är viktigt att tänka på hur den nya dragningen av gång- och cykelvägen 
ansluts till befintligt gång- och cykelnät inne i Hjärnarp, så att detta görs på ett 
sådant sätt att trafiksäkerheten säkerställs. 
 
Kommentar: Plankartan har uppdaterats så att en koppling mellan ny och gammal cykelväg 
möjliggörs. Kontakt ska tas mellan kommunen och Trafikverket inför antagande för att 
upprätta avtal.  
 
Buller och vibrationer 
Kommunen skriver i planbeskrivningen att bullernivåerna inte bedöms 
överskrida de rekommendationer som finns för skolgård. Det framgår inte 
vilka trafiksiffror som ligger till grund för denna bedömning. Trafikverket 
bedömer att området ligger i riskzonen att överskrida riktvärdena 
och Trafikverket anser att buller ska beräknas med prognos för trafiken för år 
2040. Kommunen behöver också göra en samlad beräkning av samtliga 
bullerkällor – både kommunala och statliga vägar. Kommunen skriver i 
planbeskrivningen att väg E6 är största bullerkällan, vilket inte stämmer. 
 
Trafikverket anser att även planering och byggande av vårdlokaler, förskolor 
och skolor ska ske med hänsyn till förekomst av omgivningsbuller från trafik. 
Samma riktvärden som för bostäder bör tillämpas vid etablering av vårdlokaler. 
Etablering av nya skolor och förskolor bör göras med utgångspunkt från råd 
från Boverket och Naturvårdsverket. Dessa innebär bland annat att på de 
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delar av skolgården som är avsedd för lek, vila och pedagogisk verksamhet bör 
bullernivån inte överstiga 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal 
ljudnivå.  
 
Trafikverket förutsätter att planområdet planeras och utformas så att gällande 
riktvärden för buller innehålls. Eventuella bullerskyddsåtgärder ska bekostas av 
kommunen eller exploatören. 
 
Trafikverket anser att resonemangen avseende buller i den nu aktuella 
detaljplanen är otillräckliga för att Trafikverket ska kunna bedöma påverkan på 
anläggningen. De lokala förutsättningarna kan föranleda problem med buller. 
Kommunen ansvarar för att säkerställa att bebyggelsen anpassas utifrån de 
lokala förutsättningarna. Utredningen bör ta hänsyn till uppgifter och 
nuvarande/framtida trafik/betydelsefulla framtida investeringar/exploateringar 
som kan påverka trafikförändringar. Trafikverket anser att utredningen 
behöver kompletteras inför granskningsskedet av detaljplanen och Trafikverket 
ska ges möjlighet att ta del av utredningen. 
 
Kommentar: Inför granskningen har en bullerutredning tagits fram som visar på att 
bullernivåerna i området till största del ligger under riktvärdena. Den huvudsakliga 
bullerkällan är E6:an.  
 
I planhandlingarna saknas resonemang avseende vibrationer. Vad gäller 
vibrationer anser Trafikverket att samma riktvärden för vibrationer som gäller 
för nybyggnad av väg- och järnvägsinfrastruktur ska tillämpas vid nybyggnad 
av bebyggelse, 0,4 mm/s vägd RMS i utrymmen där människor stadigvarande 
vistas. 
 
Kommentar: Enligt Naturvårdsverket och Trafikverkets riktlinjer för vibrationer (TDOK 
2016:0246) gäller riktvärdena 0,4 mm/s enbart för bostäder och vårdlokaler, vilket 
detaljplanen inte innefattar. Boverket framhäver att vibrationsmätningar främst bör göras om 
bostadsbebyggelse planeras i direkt anslutning till större transportleder eller järnväg, vilket 
inte är fallet här. Sammantaget görs bedömningen att det byggnadsfria avståndet, 
Gånarpvägens storlek och gynnsamma markförhållande är tillräckliga för att vibration inte 
ska betraktas som ett problem.  
 
Luftfart 
I plankartan saknas reglering av högsta totalhöjd för vissa byggnader. Med 
avseende på att planområdet ligger inom hinderfrihetsytan för Ängelholms 
flygplats, som är av riksintresse, anser Trafikverket att det ska införas reglering 
för högsta totalhöjd för samtliga byggnader i plankartan, för att säkerställa att 
byggnader och andra föremål inte kommer i konflikt med luftfarten eller 
järnvägens radio- och telekommunikationssystem 
 
Kommentar: Det anses inte vara nödvändigt att reglera totalhöjd i detaljplanen. Enligt 
Boverkets riktlinjer är totalhöjd ofta en alltför strikt bestämmelse att använda då den inte 
ger samma utrymme för flexibilitet som byggnadshöjd eller nockhöjd. En detaljplan får heller 
inte göras mer detaljerad än vad som är nödvändigt med hänsyn till syftet med planen. Detta 
innebär att det ska finnas rimliga skäl för att något ska regleras med bestämmelser i planen. 
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KOMMUNALA, MELLANKOMMUNALA OCH REGIONALA ORGAN 

 
Räddningstjänsten Skåne nordväst, 2019-06-13 
Brandvattenförsörjning ska anordnas i området. Systemet ska baseras på att 
bränder ska släckas med vatten direkt från brandpost (konventionellt system). 
Flöder i brandposterna ska dimensioneras enligt tillämpara delar i Vatten- och 
avloppsverksföreningsens råd, VAV P83 och VAV O76. Lägsta flöde ska vara 
1200 l/min. 
Avståndet mellan brandposterna ska vara maximalt 150 meter och avstånder 
mellan brandpost och uppställningsplats för släckbil ska inte överstiga 75 
meter. Detta ska framgå i planbeskrivningen. Om avsteg ska göras från VAV 
P83 och VAV P76 ska lösningen förankras hos Räddningstjänsten Skåne 
Nordväst. 
 
Åtkomlighet för räddningstjänstens fordon ska anordnas inom området. 
Avståndet mellan körbar väg och byggnadernas entré får inte överstiga 50 
meter.  
 
Kommentar: Synpunkten är noterad och planbeskrivningen har kompletterats. 
 
Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR), 2019-06-11 
NSR har beretts tillfälle att lämna synpunkter på den ovan listade detaljplanen. 
Med anledning av detta vill NSR framföra följande: 
 
• Vill förtydliga att NSR sköter insamlingen av hushållsavfall i Ängelholms 
kommun, inte återvinningen. 
• Avfallsutrymmen bör placeras i nära anslutning till körbar allmän väg. Inte 
vid hämta-lämna eller vid busstopp. 
• Avfallsutrymmets storlek ska motsvara de behov som föreligger och 
underlätta för källsortering. 
• Vägen ska vara minst 5,5 m bred om körning i båda riktningar förekommer 
• Se Bilaga 2 som vi bifogar för att underlätta ert arbete med att säkerställa det 
viktigaste i gällande renhållningsordning för Ängelholms kommun 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad.  
 
AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler, 2019-06-17 
 
• Inom befintligt skolområde är högsta byggnadshöjd 7,5. Detta blir väldigt 
tight om man vill bygga 2 våningar. Föreslår att detta höjs med någon meter. 
Framförallt med motiveringen att ev tillbyggnader kommer att placeras österut 
där marken lutar så man kan förlora någon metter i sockelhöjd. 
 
Kommentar: Plankartan har reviderats och byggnadshöjden har ändrats till 9.5 meter. 
 
• N1 på mark ut med Gånarpsvägen kommer att minera mycket av 
möjligheterna att anordna infarter och parkeringar, bör inte vara med i DP. 
 
Kommentar: Bestämmelsen reglerar inte avstånden mellan träden och det är därför möjligt att 
anordna planteringen på ett sätt som också möjliggör infarter och parkeringar. 
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• I resonemanget kring friyta så finns det lite olika tolkningar men tidigare 
erfarenheter säger att bollplaner och ytor för idrott inte får medräknas. Hur 
stor yta är bef bebyggelse, idrottshall samt yta för idrott? Dvs vad blir den 
verkliga byggrätten som blir kvar? Och är detta villkor/ fastighet eller för hela 
planområdet? Måste man låsa detta så snävt? 
 
Kommentar: Definitionen av friytor är en bedömningsfråga. När det gäller ytor för idrott och 
bollplaner så handlar det främst om huruvida det bedrivs idrottsundervisningen på dem under 
skoltid, vilket i så fall innebär att de inte bör betraktas som friyta. Bestämmelsen om 
exploateringsgrad gäller bara inom egenskapsområdet, alltså inte den ytan som är tänkt för 
idrottshall. Är det så att ny byggnation gör att exploateringsgraden överstigs och att friyta 
inte kan garanteras måste fastigheten, och därmed skolgården med friyta, utvidgas söderut 
vilket detaljplanen möjliggör. 
 
• Pågående utredningar kring ventilationslösningar i bef fastighet kan komma 
resultera i tillbyggnader på bef skolområde, därav frågan ovan. 
 
• Prickmark. Då bef kök kommer att sticka ut i prickmarken oce en ev 
utbyggnad av skolan kommer att påverka köket som då också kanske måste 
utökas så är detta en begränsning som kommer att vara mycket svår att 
hantera. Det kar röra sig om något så enkelt som en utökning av lastkajen. 
Önskvärt är att minska mängden prickmark vi de befintliga byggnaderna. Är 
det et krav eller önskemål på 12 m? 
 
Kommentar: Det byggnadsfriaavstånden är ett krav från väghållaren. Befintliga byggnader 
har i detaljplanen bortsetts från det byggnadsfriaavståndet, men om dessa ska byggas ut 
måste det ske på annat sätt än mot vägen.  

LEDNINGSÄGARE 
TeliaSonera Skanova Access AB, 2019-06-11 
Skanova har markförlagda kabelanläggningar inom detaljplaneområdet, se 
bifogad karta. Streckad linje indikerar att ledningen ligger i osäkert läge (den är 
alltså inte inmätt). 
 
Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga kabel-anläggningars 
nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i 
samband med flyttning. Denna ståndpunkt skall noteras i planhandlingarna. 
 
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att 
möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden 
även bekostar den. 
 
Kommentar: Synpunkten är noterad. I planbeskrivningen framgår det att det är den som 
initierar åtgärder som ska bekosta flytten.  
 

SAKÄGARE OCH ÖVRIGA   

Fastighetsägare till Fastighet Söndrebalj 6:11, 2019-06-14 
Vi är boende på Söndrebaljsvägen 36, Söndrebalj 6:11. 
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Vårt hus är ett 103 år gammalt tegelhus och omges av vackra, flera hundra år 
gamla ekar samt fält, med en hänförande utsikt över Bjärehalvön med 
Kullaberg i bakgrunden. 
Mitt i denna miljö planeras alltså en idrottshall samt en grusplan. 
Det vi har synpunkter på är byggnadernas/byggnadens höjd. Att tillåta en 
totalhöjd på 15 meter står inte på något sätt i relation till omgivande bebyggelse 
eller landskap. 
Det hade, förutom kyrkan, blivit den kanske högsta byggnaden längs med hela 
vägen mellan Ängelholm och Båstad och utgjort ett synnerligen störande inslag 
i miljön. Att skapa en vacker, arkitektoniskt intressant Idrottshall är dessutom 
ett projekt som har stora chanser att misslyckas. Slutresultatet brukar tyvärr bli 
en stor lådliknande box som inte har möjlighet att smälta in i den vackra miljön 
även om träd planteras för att dölja byggnaden. 
 
Höjden på byggnaden bör också anpassas till den verksamhet den är tänkt att 
användas till. Är det inte i första hand en idrottshall till skolans elever det ska 
vara? Även om tanken är att den ska användas i andra sammanhang som 
turneringar osv. så vad kräver denna höjd? Vilken sport behöver kanske 14 
meters invändig höjd? Volleyboll möjligen men man kan ju inte anpassa en hel 
byggnad till att det eventuellt någon gång ska spelas en volleybollmatch! Då 
finns det andra idrottslokaler som kan användas. 
 
Vår synpunkt är att totalhöjden måste begränsas till max 10 meter med en 
byggnadshöjd på max 8 meter, ungefär som högsta intilliggande byggnad på 
skolan. En idrottshall fungerar definitivt med en inre takhöjd på ca 7,5 meter. 
 
Vi förstår självklart behovet av en idrottshall och emotsätter oss på inget sätt 
detta men, bygg inte högre än nödvändigt! 
 
En annan del som väcker frågor är grusplanen som planeras intill. Den 
existerande planen som finns på skolgården idag bör räcka. Förövrigt används 
den kvällar och helger till buskörning med traktorer mopeder och bilar vilket 
också kommer att bli fallet med den nya planen och förutom det fruktansvärda 
ljudet skapar det stora moln av damm som väller in mot intilliggande 
fastigheter. Vem reparerar planen efter detta? 
Behovet av en grusplan till i Hjärnarp kan också ifrågasättas. Det finns redan 4-
5 planer vid idrottsplatsen och frågan är om det inte blir rekord i antal 
fotbollsplaner per capita med tanke på invånarantalet i Hjärnarp. 
 
Kommentar: Höjden på byggnad är en totalhöjd vilket innefattar uppstickande delar, så som 
hisschakt och ventilationstrummor. Den faktiska nockhöjden kommer med största 
sannolikhet bli något lägre. För att inte riskera att detaljplanen omöjliggör en ändamålsenlig 
idrottshall bedömer kommunen inte det lämpligt att sänka regleringen.  
 
Fastighetsägare till Fastighet Lyckorna 3:9 m.fl, 2019-06-27 
Med stöd av föreningen Den Goda Jorden och expertisen Landskapsarkitekt 
Anders Larsson SLU och hans anförande inför kommunens politiker och 
tjänstemän/kvinnor i ormgropen för något år sedan motsätter jag 
exploateringen av del av Söndrebalg 7:2 av de skäl som anges nedan. 
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Vid samrådsmöte som hölls för ett antal år sedan i Söndrebalgs skola deltog 
undertecknade. Vi delades upp i olika arbetsgrupper för att komma in med 
förslag.  
 
En av deltagarna som bor i byn, givetvis en kvinna då vi män ofta inte tänker 
längre än näsan räcker, bad oss andra att markera på kartan som vi hade 
framför oss att på alla åkermark där får man inte bygga osv. Men upp i 
skogsterrängen öster och nord om Hjärnarp ansåg hon vara lämpligt som t.ex 
vid idrottsplatsen, Svenstorpsområdet, öster om Harnackaområdet tyckte hon 
att man eventuellt skulle utvidga byns expansion. I stort sett alla i gruppen höll 
med. 
 
Undertecknad som har den agrara bakgrunden kunde heller inte annat än hålla 
med. Jag skickade även i om detta vid upprättande av översiktsplanen men fick 
aldrig ett svar från kommunen. 
 
Länsstyrelsen har kritiserat kommunens planläggningar utan att för större 
gehör hittills. När man ser hu man bygger öster om E6 med bla Bjärre chips 
och nu senaste Finnvedes Lastvagnsverkstad. Där tog regeringen beslut en 
gång att åkterslundsområdet aldrig skulle få bebyggas.  
 
Det var för några år sedan som översiktsplanen blev klar. Men nu är det allvar. 
Samråd detaljplan. 
 
Min första reaktion är att våra politiker och tjänstemän tycks vara döva eller ej 
mottagliga för saklig information. Undertecknad har deltagit i 2 
informationsmöten om detta att minimera bebyggelse på åkermark eller annan 
mark som är viktig för framtida generationer. Som en nu känd ung kvinna 
säger  ”Lyssna på expertisen”. På det ena mötet i ormgropen deltog flera 
berörda politiker och tjänstemän i Ängelholms kommun. Här deltog bl.a 
Anders Larsson landskapsarkitekt SLU.  
 
Så för att hänvisa till arbetsgrippens förslag som nämndes ovan vid mötet 
angående översiktsplanen 
 
BYGGA PÅ ÅKERMARK NEJ! NEJ! NEJ OCH ÅTER NEJ! 
 
Med just detta förslag kommer mitt byggt på det som Anders Larsson SLU 
förespråkar. 
 
Det finns på fastighet Söndrebalg 11:1, Söndrebalg skola ett området som inte 
används särskilt mycket för aktiviter utom bus på kvällarna öster om befintliga 
byggnader. Här kan man bygga en idrottshall för skolans bruk. Se bilaga 1. För 
en mer kommersiell hall bör den placeras vid som vi kallar idrottsplatsen som 
skulle användas som skola liksom nu när man använder Rantsowhallen.  
 
Därmed undviker man att bygga mer på den mark som kan användas för att 
producera sådana ting som gör att man över huvud taget ska kunna använda 
skolans lokaler och en idrottshall dvs mark i ”maggen” för att få någon som 
helst tillväxt. Se bilaga 2. 
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Med mitt förslag byggt på ovanstående uppfyller man skyddet av åkermark 
enligt lagen 3 kap 4 § miljöbalken. 
 
Lyssna på våra yttranden och våra kunniga experter samt följ lagen. 
 
Vi har bara ca 1,2 miljoner odlingsvärde mark i Sverige idag och inte 14 
miljoner som vår förre finansminister Anders Borg sa en gång i ett uttalande 
angående att bygga ut våra städer på åkermark. Han tyckte vi har gått om 
åkermark så det har ingen betydelse om man bygger på åkermark. En nolla mer 
eller mindre har väl inte så stor betydelse. BARA VI HAR TILLVÄXT! 
 
PS. 
Hur mycket tror ni att det kostar att bygga upp en bit odlingsvärd markbit som 
den aktuella med samma egenskaper som den naturligt har skapats i tusen tals 
eller hundratusentals år tillsammans med lång odlarmöda. 
DS. 
 
Kommentar: Planområdet är sedan tidigare utpekat i kommunens översiktsplan och 
avvägningen mellan jordbruksmarkens värde och Hjärnarps utveckling är gjord. Platsen 
bedöms som lämplig eftersom att idrottshallen måste ligga i nära anslutning till skolan 
samtidigt som den ger utrymme för skolan utveckling.  
Att bygga idrottshallen enligt bilaga 2 bedöms inte som aktuellt eftersom att det skulle 
innebära inskränkning på skolans möjlighet att utveckla sin verksamhet. Skolgården måste 
ha tillräckligt stor yta för lek för att uppfylla Boverkets riktlinjer för god utemiljö.  

 
 
Boende Vistorpsvägen, 2019-06-27 
I arbetet med att bygga ut Skånes cykelinfrastruktur har stråket Munka-
Ljungby–Hjärnarp– Margretetorp–Förslöv–Grevie–Västra Karup lyfts fram 
och prioriterats. Idag utgör Hjärnarp en felande länk i stråket eftersom 
genomgående gena cykelvägar saknas. Den aktuella detaljplanen utgör en 
pusselbit i detta stråk; därför bör även den regionala cykeltrafiken lyftas fram 
och prioriteras i planen.  
 
Som det ser ut i liggande planförslag försämras gång- och cykelinfrastrukturen 
på platsen: 
• Anslutningen till befintlig gc-väg i norr kapas, och blandtrafik ska ske på 
Söndrebaljsvägen; detta minskar säkerheten, tydligheten och tillgängligheten i 
gc-nätet. I detaljplan 1035, detaljplanen för området norr om skolan, flyttades 
gc-vägen något åt öster just för att undvika blandtrafik på Söndrebaljsvägen. 
• På den nya gc-vägen skapas onödiga backar eftersom den inte följer områdets 
höjdkurvor; detta minskar gc-vägens attraktivitet för cyklister. (Skärning kan 
utföras för att plana ut gcvägen, men det påverkar landskapet negativt.) 
• Anslutningen till befintlig gc-väg i söder görs med en mycket snäv kurva som 
ligger efter nedförsbackar i gc-vägens båda riktningar; lösningen ger 
cykelinfrastruktur av låg kvalitet och med låg säkerhet. 
 
Mitt förslag för att lösa ovanstående problem är att: 
1. Ny gc-väg fortsätter att vara sammankopplad med den befintliga i norr. 
Cykelöverfart som ger cyklister företräde kan vara lämplig i korsningen med 
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Söndrebaljsvägen. I figur 1 visas två olika alternativa placeringar för passage av 
Söndrebaljsvägen: 1a och 1b. 
2. Ny gc-väg följer områdets höjdkurvor. 
3. En genare och mindre backig anslutning ordnas över fastigheten Lyckorna 
3:9 i söder. 
4. En ny gc-väg möjliggörs med lämplig planbestämmelse längs Gånarpsvägen. 
Denna sträcka är inte aktuell för byggnation nu, men om en gen gc-väg i 
framtiden ska anordnas genom Hjärnarp (se figur 2) blir det enklare att utföra 
om detaljplanen medger det 
 
Kommentar: Planförslaget har uppdaterats för att tydligare säkerställa en koppling mellan 
ny och befintlig cykelväg i området norra del. En genare väg enligt punkt 2 skulle göra 
onödig inskränkning på tänk yta för skolgård och fotbollsplan, vilket inte bedöms aktuellt. 
En ny vägdragning enligt punkt 3 är inte aktuellt i detta skede eftersom att det ligger utanför 
planområde och utanför kommunens mark. Möjliggörande av en sträckning enligt punkt 4 
är inte aktuellt eftersom att en sådan dragning skulle innebära att oskyddade trafikanter 
hamnar i konflikt med motortrafik.  

 
Boende Gånaprsvägen 653, 2019-06-27 
Beträffande detaljplan för Söndrebaljd 11:1 m fl, Söndrebalg, Hjärnarp, 
Ängelholms kommun. 
Gånarpsvägen trafikeras idag av tung lastbilstrafik, hastighetsbegräsningen 
överskrids dagligen. Och skolans parkeringsplats används kontinuerligt kvällar 
och nätter av motorburna ungdomar. 
 
Ingår åtgärder även i ovanstående i planläggningen? 
 
Ytterligare synpunkter kan komma att framföras.  
 
Kommentar: Hastighetsbegränsningar och användning av skolan parkeringsplatser är inget 
som kan hanteras inom ramen av detaljplanen.  

 
 

Sent inkomna yttranden 
 
Öresundskraft, 2019-08-01 
Vi önskar utrymme för en transformatorstation, kanske i södra delen av 
planområdet, för att försörja idrottshallen och möjlig kommande utbyggnad 
öster om idrottshallen.. E-området bör vara 7x7 meter. 
 
Kommentar: Plankartan har uppdateras med område för transformatorstation i områdets 
södra del.  
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STÄLLNINGSTAGANDE 

Planhandlingarna kompletteras vad gäller: 

 Nytt område för transformatorstation 

 Byggnadshöjden inom befintlig skola har höjts 

 Utfartsförbud mot en del av Gånarpsvägen har införts 

 Koppling mellan ny och befintlig cykelväg har tydliggjorts 

 Miljökvalitetsnormer för vatten 
 

NAMNLISTA 

Följande har under samrådet inkommit med synpunkter som ej tillgodosetts: 

 Fastighetsägaren till fastighet Söndrebalj 6:11  

 Fastighetsägaren till fastigheten Lyckorna 3:9 m.fl. 

 Boende Vistorpsvägen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER 

Utlåtande har upprättats av planarkitekt Edvin Hansson 
 
 

SAMHÄLLE/PLANENHETEN 
Ängelholm den 28 januari 2020. 
 
 
   
Helena Östling   Edvin Hansson 
Planchef   Planarkitekt   
 
 
 

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 utlämnande av handlingar enligt 
offentlighetsprincipen. Den rättsliga 
grunden för behandlingen är myndighetsutövning enligt PBL. Källor: Till fastighetsförteckning 
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. 

 
 
  
 


