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Detaljplan för Söndrebalj 11:1 m fl, 
Söndrebalj, Hjärnarp, Ängelholms 
kommun  
 
GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

ANTAGANDEHANDLING

SAMRÅDET 

Samrådet redovisas i en samrådsredogörelse daterad 28 januari 2020. 
 
Efter samrådet kompletterades planhandlingarna vad gäller: 

 Nytt område för transformatorstation 

 Byggnadshöjden inom befintlig skola har höjts 

 Utfartförbud mot en del av Gånarpsvägen har införts 

 Koppling mellan ny och befintlig cykelväg har tydliggjorts 

 Miljökvalitetsnormer för vatten 
 

HUR GRANSKNINGEN HAR BEDRIVITS 

Ett förslag till detaljplan har varit utsänt på granskning 29 januari till och med 
17 februari 2020. Förslaget har hållits tillgängligt på www.engelholm.se, på 
Hjärnarps bibliotek samt i stadshuset.  
 

INKOMNA YTTRANDEN UNDER GRANSKNINGEN 

Yttranden utan erinran eller med tillstyrkan har inkommit från:  

 Räddningstjänsten, 2020-01-29 

 Eon, 2020-01-30 

 Länsstyrelsen, 2020-02-13 

 Öresundskraft, 2020-02-13 
 
Sent inkomna yttrande utan erinran: 

 Nordion Energi, 2020-02-24 
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Yttranden med synpunkter eller frågor har inkommit från: 

 Lantmäteriet, 2020-02-04 

 NSR, 2020-02-17 

 Trafikverket, 2020-02-14 

 Fastighetsägare Lyckorna 3:9 m fl, 2020-02-17 

Inkomna yttranden redovisas och kommenteras nedan. 

 

MYNDIGHETER  

 
Lantmäteriet, 2020-02-04 
De synpunkter Lantmäteriet framförde under planförslagets samrådsskede har 
blivit tillgodosedda. Till skillnad från samrådshandlingarna har planförslagets 
granskningshandlingar ett utfartsförbud. Detta finns i plankartan, men 
återfinns inte bland planbestämmelserna. Bestämmelse om utfartsförbud får 
endast anges i gräns mot allmän plats. Det innebär att bestämmelsen kan 
användas mellan kvartersmark och allmän plats. En planbestämmelse om 
utfartsförbud kan inte reglera förhållanden utanför planområdet och kan därför 
inte anges i planområdesgräns. Bestämmelsen reglerar förhållanden mellan två 
användningsområden och båda användningsområdena måste finnas inom 
samma plan. I de fall då ett planområde gränsar mot statlig väg så hanteras 
frågor om utfart enligt bestämmelser i väglagen 
 
Kommentar: Utfartförbudet är i detta fall infört på önskemål från Trafikverket. Efter 
granskningen har en dialog förts med Trafikverket och bestämmelsen om utfartsförbud är nu 
borttagen (se Trafikverkets yttrande).  
 
Trafikverket, 2020-02-14 
Vägar 
Trafikverket är väghållare för väg 1788 direkt väster om planområdet och väg 
E6 längre väster om planområdet. 
 
Byggnadsfritt avstånd (från vägområdesgräns) är 12 meter och inom detta 
område ska inga byggnader eller andra fasta föremål som kan inverka menligt 
på trafiksäkerheten placeras. Plankartan har säkerställt detta genom prickmark 
vilket Trafikverket ser positivt på. Det framgår av plankartan att trädrader ska 
uppföras utmed väg 1788 enligt beteckning n1. Trafikverket vill i detta 
sammanhang påtala att alla former av oeftergivliga anordningar måste 
placeras utanför vägens säkerhetszon. Under förutsättning att 
hastighetsbegränsningen på 30 km/tim utökas söderut och gäller utmed hela 
planområdet får inga träd placeras närmare vägkant än 2 meter. Detta bör 
säkerställas i plankartan. Vidare finns det en risk att trädraden kan komma att 
försämra sikten vid en framtida anordning av anslutning i planområdets södra 
del, vilket i så fall i ett senare skede eventuellt behöver tas bort. 
 
Kommentar: Planbeskrivningen har uppdaterats med förtydligande om trädradens placering. 
 
Kommunen har i granskningsskedet tagit fram en trafikutredning som enligt 
uppgift fastställer att detaljplanen inte kommer medföra en betydande 
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trafikökning på väg 1788. Trafikverket förutsätter därmed att planförslaget inte 
kommer medföra några åtgärder på det statliga vägnätet. 
 
Trafikverket förutsätter även 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. 
 
Kommentar: Korsningen Söndrebaljsvägen/väg 1788 kommer att förbli oförändrad. I 
planbeskrivningen framgår det att anslutningar till statlig väg ska anordnas så att fri sikt kan 
uppnås i båda riktningarna. I övrigt noteras synpunkten.  
 
Buller 
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 
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. 
 
Kommunen har inför granskningsskedet tagit fram en bullerutredning för 
planerad skolverksamhet. Bullerutredningen utgår från prognosår 2040 och 
fastslår att det finns erforderliga områden inom skolområdet som klarar de 
riktvärden som rekommenderas av Naturvårdsverket. Trafikverket har inga 
synpunkter på bullerutredningen och förutsätter att eventuella bullerskyddande 
åtgärder i sin helhet bekostas av kommunen. 
 
Anslutning 
I dialog med kommunen har ett borttagande av planbestämmelsen gällande 
förbud mot körbar anslutning diskuterats. Trafikverket kan i detta fall 
acceptera att planbestämmelsen tas ur planen under förutsättning att det tydligt 
framgår i planbeskrivningen att nya anslutningar mot statlig väg är 
tillståndspliktiga enligt väglagen § 39 och att ansökan måste göras hos 
Trafikverket. 
 
Kommentar: Inför antagandet har bestämmelsen om utfartsförbud tagits bort. I 
planbeskrivningen framgår det att vid uppförandet av en ny anslutning mot statlig väg ska 
tillstånd sökas enligt väglagen § 39. 
 
Luftfart 
Trafikverket ser positivt på att totalhöjden inom planområdet har reglerats. 
 
Förändrad dragning av gång- och cykelväg 
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Det har framkommit att den cykelväg som enligt planförslaget ska få förändrad 
dragning inte tillhör Trafikverket enligt vårt tidigare yttrande utan ägs och 
underhålls av kommunen. Tidigare yttrande gällande behov av avtal mellan 
kommunen och Trafikverket ska därför ses som inaktuellt. Trafikverket 
förutsätter att kommunen i sin helhet planerar och utför den ändrade 
cykelvägsdragningen på ett vis som medför så lite störning för 
cykeltrafikanterna som möjligt. 
 
Kommentar: Planbeskrivningen har uppdateras enligt yttrandet och texten om avtal mellan 
Trafikverket och kommunen har tagits bort. 
 

KOMMUNALA, MELLANKOMMUNALA OCH REGIONALA ORGAN 
 
Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR), 2020-02-17 
NSR har beretts tillfälle att lämna synpunkter på den ovan listade detaljplanen 
och noterade att tidigare synpunkter har noterats. Dock vill NSR förtydliga 
följande: 
• För att säkerställa att hämtning kan ske säkert och utan några risker för 
personerna inom skolområdet önskar NSR att det i detaljplanen skrivs in att 
avfallsutrymmet inte placeras vid hämta/lämnaställen eller andra ställen där 
elever eller lärare förkommer. 
• Det bör även stå med i detaljplanen att avfallsutrymmet inte ska placeras så 
att backning förekommer. 
• Se Bilaga 2 som vi bifogar för att underlätta ert arbete med att säkerställa det 
viktigaste i gällande renhållningsordning för Ängelholms kommun. 
 
Kommentar: Det finns ingen möjlighet att reglera avfallutrymmens placering enligt yttrandet i 
detaljplanen. I planbeskrivningen har dock kompletterats med förtydligande angående 
avfallsutrymmen.  
 

SAKÄGARE OCH ÖVRIGA   

 
Fastighetsägare till Fastighet Lyckorna 3:9, 2020-02-17 
Översänder det yttrande som skickades in 27 juni med komplettering av bilaga 
om Granskningsyttrande från länsstyrelsen från 2016-10-07. 
Som tillägg är det ett hån mot tidigare och kommande generationer att skriva 
citat ur följebrev från kommunen 2020-01-28 ” Detaljplanens genomförande 
bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i Plan- och 
bygglagen 4 kap 34§ eller Miljöbalken  6 kap 11§” så skriver alla dessa 
tjänstemän som ser till att bygga på mark som måste bevaras för framtida 
generationer. Dessa har verken kunskap eller förmåga att hantera sådana 
viktiga frågor. 
 
Kommentar: Det bifogade granskningsyttrandet från Länsstyrelsen tillhör Ängelholms 
kommuns översiktsplan och innefattar inte aktuellt planområde. Detaljplaneförslaget bedöms 
inte medföra en betydande miljöpåverkan och behovet av skolans utbyggnad samt uppförandet 
av en ny idrottshall kan inte tillgodoses på annan plats.   
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STÄLLNINGSTAGANDE 

Planhandlingarna kompletteras vad gäller: 

 Utfartsförbudet mot Gånarpsvägen har tagits bort 

 Text angående avtal mellan kommun och trafikverket för flytt av GC-väg har plockats 
bort 

 Förtydligande gällande placering av avfallsutrymmen 

 

NAMNLISTA 

Följande har under samrådet inkommit med synpunkter som ej tillgodosetts: 

 Fastighetsägare till fastighet Lyckorna 3:9 

 Fastighetsägare till fastighet Söndrebalj 6:11 

 Boende Vistorpsvägen 

Följande har under granskningen inkommit med synpunkter som ej tillgodosetts: 

 Fastighetsägare till fastighet Lyckorna 3:9 
  

BESVÄRSHÄNVISNING 

Följande sakägare har under samrådet/granskningen inkommit med synpunkter som ej 
tillgodosetts: 

 Fastighetsägare till fastighet Lyckorna 3:9 

 Fastighetsägare till fastighet Söndrebalj 6:11 
 

 

MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER 

Utlåtande har upprättats av planarkitekt Edvin Hansson 
 
 
 

SAMHÄLLE/PLANENHETEN 
Ängelholm den 16 mars 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. 


